Základní škola a Mateřská škola, Jižní 1903, Česká Lípa
Přihláška ke stravování – školní rok 2019/2020
Jméno žáka
datum narození
třída
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

Družina : 200,- Kč

ano

(pokud je částka za družinu součástí stravného
je nutné uvést Specifický symbol 111 )

Bydliště:.........................................................................................................................................
Jméno zák. zástupce:........................................................................č.telefonu .............................
email:..................................................................

Stravování: od ....................................... denně /

pouze:

PO ÚT

ST

ČT

PÁ

Platby: vždy do 25. dne předcházejícího měsíce
Posím o zadání trvalého příkazu-srpen až květen.

z běž. účtu………………
trvalý příkaz
( dopředu, první platba v srpnu)

složenkou…….. POUZE NA VYŽÁDÁNÍ
pouze pro ty, kteří nemají bank. účet
určeno jen pro platbu na poště

Potvrzuji správnost údajů, souhlasím se zpracováním výše uvedených osobních údajů a stravné budu
hradit včas. Ukončení stravování osobně nahlásím vedoucí školní jídelny.

V České Lípě dne......................................
Podpis .......................................
-----------------------odstřihněte a odevzdejte přihlášku do 25.8.2019 do ŠJ nebo ZŠ--------------svému dítěti zakoupíte bezkontaktní čip v ceně 115,- Kč, který mu bude sloužit po celou dobu docházky do
jídelny. Při skončení stravování lze čip vrátit pokud bude nepoškozen a plně funkční. Při vrácení
funkčního čipu bude vyplacena částka 115,- Kč.
- v případě ztráty, nefunkčního nebo jinak poškozeného čipu bude nutné zakoupit čip nový
Odhlašování a přihlašování obědů
- obědy se odhlašují a přihlašují do 14.00 hod. den předem ( i telefonicky) tel. 487829326, 776167488
- vy, kteří máte přístup na internet, budete moci své dítě přihlásit i odhlásit tímto způsobem (platí pouze pro
žáky ZŠ). Pro zprovoznění objednávek po internetu budete muset pouze jednou navštívit osobně kancelář
školní jídelny – od 19.8.2019
- Pokud své konto (zaplacenou zálohu) vyčerpá, systém mu objednávku umožní až po zaplacení a
předložení dokladu.
Ceny stravného platné od 1.9.2018
Strávníci jsou zařazováni do věkových kategorií podle data narození.Děti, které dovrší 11-ti nebo 15-ti let do
31.8. školního roku, jsou již od začátku šk.roku zařazeni do vyšší kategorie (vyhl. 107/2005sb. o šk.stravování).
kategorie
cena za 1 oběd
zálohová platba splatná do 25.dne předešl. měsíce
7-10 let
23,- Kč
483,- Kč + družina 200,- Kč = 683,- Kč SS 111
11-14 let
24,- Kč
504,- Kč
15 a více let
26,- Kč
546,- Kč
žáci MŠ 3-6 let
32,- Kč
672,- Kč + školné MŠ 450,- Kč = 1122,- SS 222
žáci MŠ 7 let
37,- Kč
777- Kč
u všech plateb nadále uvádějte Variabilní symbol

Platby v hotovosti: od 1.9.2011 již není možné platit stravné hotově ve školní jídelně.
Čipy se budou prodávat v kanceláři ŠJ každý den od 7.00 do 8.00 hod. Čipy mohou vyzvednout rodiče
osobně nebo pověřit své dítě.
Způsoby úhrady platné od 1.9.2016
Poplatek za stravné bude hrazen pouze bezhotovostní formou na účet školy, ve výjimečných
případech složenkou (pouze pro platbu na poště).
1)trvalým příkazem – doporučuji !! - na níže uvedené číslo účtu můžete posílat částku dle příslušné
kategorie, první platba do 25. srpna .
Číslo účtu pro úhradu trvalým příkazem 41123824/0600, variabilní symbol (VS)zůstává stejný,pokud se
dítě stravovalo již v loňském roce, nový strávník se vyžádá variabilní symbol u vedoucí ŠJ. Je důležité
zadat správně VS, aby mohla být platba správně přiřazena.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
U plateb: včetně družiny uveďte Specifický symbol 111,
včetně školného v MŠ Specifický symbol 222
2)platba složenkou – pouze po dohodě, pouze pro ty,kteří nemají bankovní účet a složenku použijí
k platbě na poště. Splatnost složenky je ihned,nejpozději však do 25. dne v měsíci na měsíc následující. Při
úhradě složenkou se platba na účtu školy objeví až za 3 dny. Přeplatky odhlášených obědů jsou ve složence
odečteny vždy k datu vydání složenky.
Složenka nebude vystavována těm, kteří na základě složenky hradí platbu převodem z účtu.
Přeplatky stravného (trvalým příkazem) se provádí :1x ročně,na konci školního roku při částkách
vyšších než 1000,- kč, ostatní se převádí do nového školního roku, dále i v průběhu roku na vyžádání
nebo automaticky při ukončení stravování.
Odhlášky obědů: telefonicky nebo přes internet nejpozději jeden den předem do 14.00 hod. (den
předem = den, kdy je škola, tzn. v pátek do 14.00 na pondělí). Pokud neodhlásíte oběd včas, můžete si
jej vyzvednout do jídlonosič. Takto lze neodhlášený oběd vyzvednout jen v první den nepřítomnosti.
V následujících dnech neodhlášené obědy propadají ve prospěch ostatních dětí.
Případné dotazy vyřizuje vedoucí ŠJ

Kozárková Yveta

