INFORMACE O ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ
Dle vyhlášky č.107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zněním zákona č.561/2004 Sb.,
školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, jsou strávníci zařazeni do kategorií podle věkových skupin, to znamená, že strávník
je zařazen do příslušné kategorie podle věku, který dovrší ve školním roce do 31. 8.
Provozní řád školní jídelny je dostupný na internetových stránkách školy www.zslipuvka.cz
Kategorie

Věková skupina

Cena oběda

Měsíční záloha

1

7 až 10 let

22

440

2

11 až 14 let

24

480

3

15 a více let

25

500

8

do 6 let

19

380

Způsob úhrady:
A) INKASO
pouze pro klienty České spořitelny, a.s., na základě souboru pro spořitelnu je za obědy strhávána přesná částka
je třeba zadat souhlas k inkasu a nahlásit číslo našeho sběrného účtu: 0100152351
úhrada probíhá vždy mezi 15. - 20. dnem v měsíci
B) ZÁLOHA
- na účet školy je každý měsíc předem uhrazena záloha dle jednotlivých kategorií
vrácení přeplatků se provádí 1x ročně k 30. 6.
v bance je třeba zadat trvalý příkaz k úhradě vždy k 20. v měsíci v termínu od srpna do května
výše měsíční zálohy je uvedena u jednotlivých kategorií strávníků, u sourozenců ji lze sečíst dohromady
variabilní symbol je evidenční číslo strávníka (přidělí vedoucí stravování)
- číslo účtu: 1361458329/0800
C) HOTOVĚ – platba v kanceláři školy vždy k dvacátému v měsíci, první platba předem
Odhlašování z oběda a informace na tel. čísle : 516 431 537, fax : 516 431 537, mobil: 607 713 296
e-mail: kresova@zslipuvka.cz
Zde odstřihněte

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA KE ŠKOLNÍMU STRAVOVÁNÍ pro školní rok 2017/2018
Jméno a příjmení: ……………………………………………… třída:……............................................
Adresa trvalého pobytu: ...........…………………………………………….….........................................
Adresa korespondenční: .............................................................................................................................
Datum narození: …………………………..

Státní občanství: ............................................................

Číslo účtu: ………………………………….

/ …………...........

Kategorie: * 1.

2.

3.

Způsob úhrady: * varianta

A

B

C

* nehodící se škrtněte
Potvrzuji správnost údajů, zavazuji se oznámit jakoukoliv změnu týkající se stravování a dodržovat řád ŠJ
zveřejněný na internetových stránkách ZŠ. Dále souhlasím, že výše uvedené údaje mohou být použity
do matriky ŠJ dle § 2, vyhlášky č. 364/2005 o vedení dokumentace a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Podpis otce, matky nebo zákon. zástupce:

