PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ
Jméno strávníka:……………………………………

Datum narození:……………….

Bydliště:…………………………………………….

Třída:………Telefon:…………

Údaje pro platbu inkasem: č.ú.školy: 86-7749550217/0100
č.ú.vaše:
Pro platbu inkasem je potřeba vyžádat souhlas v bance ve prospěch účtu školy.
Provoz ŠJ se řídí vyhláškou 107/2005 o školním stravování. Pro zařazení do příslušné
kategorie je rozhodující věk, kterého žák dosáhne v příslušném školním roce. Jestliže se
strávník přihlásí na obědy, bude automaticky počítán každý měsíc. Pokud nechce obědy
odebírat, musí tuto skutečnost nahlásit vedoucí ŠJ. V případě nemoci je rodič povinen odhlásit
dítě ze stravování, pouze první den nemoci je považován za pobyt ve škole. Odhlášky na
následující den jsou přijímány buďto osobně nebo telefonicky do 12.30 hod./571447329,
605063898/ nebo na webových stránkách školy.
Neodhlášená strava propadá a je potřeba uhradit režijní a mzdové náklady.
Oběd odebraný do vlastní nádoby je určen k okamžité spotřebě.
Svým podpisem potvrzuji, že jsem byl informován o vydání a obsahu Vnitřního řádu ŠJ.
Vnitřní řád je k nahlédnutí na nástěnce kanceláře ŠJ.
V Horní Lidči dne …………….

Podpis rodičů:……………………
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