Jméno dítěte: ................................................

Pokyny pro rodiče ke stravování na školní rok 2018 - 2019
Žáci se stravují ve školní jídelně - výdejně v naší škole.
Obědy jsou dováženy ze školní kuchyně při Střední škole, Základní škole a
Mateřské škole, Praha 10, Chotouňská 476.
1/ Přihlášku ke stravování vyplní rodiče a odevzdají třídní učitelce
do 6. 6 . 2018
2/ Cena oběda
závisí na věku dítěte ( vyhl. č. 107/2005 Sb. o školním stravování )
I. kategorie - děti narozené v období 1.9.2008 a mladší
cena oběda 31,00 Kč
II. kategorie - děti narozené v období 1.9.2004 - 31.8.2008
cena oběda 33,00 Kč
III. kategorie - děti narozené 31.8.2004 a starší
cena oběda 35,00 Kč
3/ Placení obědů
Obědy budou placeny na účet školy - BÚ veřejné prostředky
č.ú: 2003830025 / 6000
variabilní symbol vaší platby .................................
Je možno platit převodním příkazem nebo v hotovosti bez poplatků v pokladně
PPF banky Mariánské nám. 2, Praha 1 (budova Magistrátu, přízemí za
podatelnou)
Obědy je možno zaplatit v 1 splátce (viz částka celkem) nebo v 5 splátkách ve
stanovených termínech, které je nutné dodržet.
1. termín splátky je do 25. 8. 2018
Tabulka – 5 splátek
číslo
splátky
1
2
3
4
5
částka
celkem

40
37
35
40
41

I. kategorie
cena
1240
1147
1085
1250
1271

II. kategorie
cena
1320
1221
1155
1320
1353

III. kategorie
cena
1400
1295
1225
1400
1435

193

5983

6369

6755

termín splátky

období

dnů

do 25.08.2018
do 25.10.2018
do 25.12.2018
do 25.02.2019
do 25.04.2019

09-10/2018
11-12/2018
01-02/2019
03-04/2019
05-06/2019

do 25.08.2018

09/18-06/19

V případě dlouhodobé nepřítomnosti dítěte delší než 1 měsíc ( nemoc, lázně)
lze projednat snížení splátky u ředitelky školy.
4/ Vyúčtování obědů bude provedeno na konci června 2018 a přeplatek bude
rodičům vrácen v hotovosti.
5/ Evidenci strávníků vede naše škola. Každý den do 8,00 hodin musí škola
nahlásit školní kuchyni v Chotouňské ulici počet strávníků na další den.
Povinností rodičů je oznámit nepřítomnost žáka do 7.45 hodin třídní
učitelce. ( do 7.45 h musí dojít SMS). Pokud dítě není omluveno a nepřijde
ráno do školy, oběd je zaplacen a propadá.
V případě nemoci dítěte si může odebrat rodič oběd do nosiče ve školní
jídelně-výdejně Starostrašnická pouze první den od 11,30 do 12,00 hod. Nutno
ráno do 7.45 h nahlásit třídní učitelce.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zde odstřihněte, přihlášku vyplňte a vraťte do 6. 6. 2018 třídní učitelce.
Ostatní informace uschovejte!

Přihláška ke stravování
Přihlašuji - nepřihlašuji své dítě

..............................................................
jméno příjmení

ke školnímu stravování v období září 2018 - červen 2019 a zavazuji se, že
platbu obědů uhradím ve stanovených termínech ( viz odst. 3 ) a budu se řídit
výše uvedenými pokyny.

.................................
Datum

..............................................
podpis rodiče / zák.zástupce

