Informace o školním stravování:
-

-

Přihlašování obědů: strávník může odebrat oběd ve ŠJ po vyplnění „Přihlášky ke
stravování“ a jejím odevzdání vedoucí ŠJ v kanceláři do 4. 9. 2017.
Přihláška se podává každoročně nová z důvodu aktualizace osobních údajů.
Placení obědů: úhrada stravného je možná těmito způsoby:
o Inkasním převodem pouze pro klienty České spořitelny, a.s., a to vždy mezi 15. a 20. dnem
v měsíci za měsíc předcházející. Číslo sběrného účtu: 0100152351.
o Zálohově: na účet školy je každý měsíc zasílána záloha dle jednotlivých kategorií, vyúčtování
se provádí k 30.6.. V bance je třeba zadat trvalý příkaz k úhradě, úhrada se provede vždy k
20. dni v daném měsíci na měsíc následující. První platba při nástupu do ZŠ za září 2017
proběhne v srpnu na účet školy nebo v hotovosti v kanceláři školy.
o Hotově v kanceláři školy vždy k 20. dni v daném měsíci. První platba tzv. jistina se platí
předem při nástupu do ZŠ v kanceláři školy.

Cena stravného pro děti ZŠ 7-10 let: 22,-Kč

měsíční záloha 440,- Kč

Cena stravného pro děti ZŠ 11-14 let: 24,-Kč

měsíční záloha 480- Kč

Cena stravného pro děti ZŠ 15 a více let: 25,-Kč

měsíční záloha 500,- Kč

Cena stravného pro děti do 6 let: 19,- Kč

měsíční záloha 380,- Kč

Rodiče hradí měsíčně pouze náklady na potraviny bez ostatních nákladů, a to dle věku dítěte.
Výdej obědů: pro žáky 1. ročníku od 11,25 hodin, stravování ve školním roce 2017/2018 začíná 5. 9.
První den nemoci si můžete vyzvednout oběd do jídlonosiče, na další dny nepřítomnosti dítěte ve
škole jste povinni stravu odhlásit! V opačném případě hradíte plnou cenu oběda tj. 54,- Kč
Odhlášení obědů: provádí se den předem do 14,00 hodin na tel. čísle: 516 431 537, fax: 516 431 537,
mobil: 607 713 296, e-mail: kresova@zslipuvka.cz
Prosíme rodiče žáků prvních tříd, kteří přihlásili svoje dítě ke stravování, aby se individuálně
dostavili dne 4. 9. 2017 k vedoucí školního stravování do kanceláře školy.
Děkujeme!

