Základní škola a Mateřská škola Křtiny, Křtiny 240, 679 05 Křtiny, IČO 62073290

PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ VE ŠJ
Jméno a příjmení strávníka: ……………………………………………………………………
Datum narození: ……………………………………………………………………..
Školní rok ………………… třída: ……............
Bydliště: ……………………………………………………………………………...
Telefonní kontakt: …………………………………………………….
E-mailová adresa: ……………………………………………………..
Doplňte: svolení k inkasu bude provedeno z účtu číslo: .……………………………………..

Datum: ………………………… Podpis zákonného zástupce dítěte: …………….……………

----------------------------------------- zde odstřihnout a předat vedoucí ŠJ----------------------------

Důležité informace
Pokud strávník bez včasné omluvy přihlášenou stravu v označený den neodebere, bude mu oběd
počítán za plnou cenu. Odhlášení stravy lze provést telefonicky do 7:30 hodin daného dne na
čísle telefonu: 516439139, nebo na e-mail: kretji@zskrtiny.cz. Strávníci mohou volit obědy ze
dvou jídel (4x týdně). Strávníkům umožníme objednávání a odhlašování obědů přes internet
(vždy nejpozději den předem do 8.00 hodin). Zájemci si vyzvednou přihlašovací údaje
u vedoucí školní jídelny.
První den nemoci má žák možnost odebrat oběd do jídlonosiče v době od 11.00 – 11.30 hodin.
Dále se musí ze stravování odhlásit nebo odebírat jídlo v systému doplňkové činnosti za cenu
pro cizí strávníky.
Další informace na www.zskrtiny.cz.

Forma úhrady
Výše platby za stravu ve školní jídelně se každý měsíc mění v závislosti na počtu odebraných
jídel. Proto pro platbu stravného žádáme rodiče o nastavení povolení k inkasu z účtu ve
prospěch účtu školy 100995244/0300. Inkasní limit doporučujeme nastavit na 1000,-Kč.
Inkaso je nutné zřídit Vámi osobně ve Vaší bance nejpozději do konce srpna 2016.
Platba na září bude stržena do 10. 9. 2016. Na další měsíce vždy do 10. dne daného měsíce
a bude již obsahovat vyúčtování předešlého měsíce.
Ceník stravy:
MŠ 3 – 6 let oběd 21,-Kč přesnídávka 9,-Kč svačina 9,-Kč
MŠ 7 – 10 let oběd 23,-Kč přesnídávka 9,-Kč svačina 9,-Kč
ZŠ 7 – 10 let oběd 23,-Kč
ZŠ 11 – 14 let oběd 25,-Kč
ZŠ 15 a více let oběd 27,-Kč
Jitka Kretzová, vedoucí zařízení školního stravování

