Přihláška na obědy
Jméno dítěte....................................................... narozeno................... .
tel.spojení..........................................datum zahájení stravování...........................
Škola-třída................................................
Ve školním roce 2011/2012 BUDE navštěvovat školní jídelnu.
Cena obědů: 1-4.třída......25,- Kč věková hranice 6-10 let
5-8 třída......27,- Kč věková hranice 11-14let
8- 9.třída ....29,- Kč věková hranice 15-a více let
Máte možnost vybrat si ze 3 možností úhrady obědů. Prosíme o vyznačení jedné z nich.
SOUHLAS S INKASEM
TRVALÝ PŘÍKAZ
VKLAD V BANCE
Číslo sběrného účtu:
číslo účtu:
číslo účtu:
100246411/0800
1011152274/5500
1011152274/5500
Pokud si vyberete možnost placení „souhlas s inkasem“-prosím číslo účtu, z kterého
bude hrazeno.
Vaše číslo účtu:
.............................................
PRO VŠECHNY DRUHY PLACENÍ JE NUTNÝ VAR.SYMBOL, KTERÝ
DOSTANETE NA ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU.!!!!!!

Podpisem stvrzuji, že jsem byl/a seznámena se základními informacemi o stravování.
Podpis rodičů.................................
datum..............................
---------------------------------Zde odstřihněte a uchovejte--------------------------------------------1) SOUHLAS S INKASEM
Rodiče, kteří zadají souhlas s inkasem, oznámí bance číslo sběrného účtu – 100246411/0800 a
variabilní symbol dítěte, které Vám přidělí školní jídelna. Inkaso platby bude vždy provedeno
k 20. dni v měsíci.
2) TRVALÝ PŘÍKAZ
Pokud si vyberete tuto možnost, zadejte prosím ve své bance tyto údaje:
číslo účtu:1011152274/5500 , variabilní symbol dítěte, které Vám přidělí školní jídelna,
částku podle třídy. 1.stupeň..550,- Kč, 2.stupeň..594,- Kč, 9.třída-638,-Kč
Vrácení přeplatků se provádí vždy na konci školního roku -srpen
3) VKLAD V HOTOVOSTI NEBO PLATBA PŘES INTERNET
V pobočce Raiffeisen Bank v Lidické ulici lze bez poplatku vložit stanovenou částku. Pokud
si vyberete tuto možnost, Vaše dítě dostane každý měsíc lísteček s aktuální částkou .
Další obecně platné informace.
Obědy je třeba uhradit do konce předešlého měsíce. Odhlášky obědů je třeba provést
telefonicky na čísle:257 216 168 do 14.00 hod. Ranní odhlášky při náhlém onemocnění dítěte
lze telefonovat ráno do 8.00hod. Vyzvednutí jídla při nemoci lze pouze první den, poté je
nutné odhlásit, není ze zákona nárok na další obědy. Neodhlášené a nevyzvednuté obědy
propadají bez náhrady. Ukončení stravování je nutné dodat do ŠJ písemně!!
Každý strávník je povinen si zakoupit zálohový čip za 130,-Kč.
V případě fyzického poškození není nárok na jeho výměnu a je nutno zakoupit čip nový.
Nefunkční čip- nepoškozený- bude vyměněn za čip jiný bezplatně.

