Základní škola Bruntál, Školní 2
Školní 723/2, Bruntál

PŘIHLÁŠKA
ke stravování
Jméno a příjmení dítěte: ……………………………………………………………………
Datum narození:……………………………………………………………………………….
Třída:……………………………………………………………………………………………
Bydliště:…………………………………………………………………………………………
Celodenní stravování: svačinka – oběd - svačinka

ANO / NE

Polodenní stravování: svačinka – oběd

ANO / NE

Zdravotní omezení: (uveďte, prosím veškeré alergie na různé druhy potravin,
diabetes)
………………………………………………………………………………………………......
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Jméno a příjmení zákonného zástupce

- kontakt(telefon, e-mail):

Matka:……………………………………………………….tel……………………………….
Otec:………………………………………………………...tel……………………………….
Školní stravování se v souladu s § 119 zákona č. 561/2004 Sb. uskutečňuje
pouze v době pobytu dětí ve školce (ne tedy v době prázdnin nebo
nepřítomnosti dítěte).
Školní jídelna dodržuje stanovený pitný režim, který mají děti k dispozici celý
den.
Každé dítě přítomné v době výdeje stravy je povinno se stravovat.
Strava se mimo třídy nevydává. Výdej oběda do jídlonosičů je možný pouze 1.
den neomluvené nepřítomnosti dítěte. Doba pro výdej do jídlonosičů je od
10,45 hod. – 11,15 hod. ve školní jídelně.
V souladu s ustanovením § 35 odst. 1, písm. d) zákona č. 561/82004 Sb., může
ředitelka mateřské školy rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání,
jestliže: zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za školní stravování ve
stanoveném termínu.

Přihlášky a odhlášky ke stravování: Dítě je přihlášené automaticky na celý měsíc,
rodič odhlašuje nepřítomnost a to den předem, nejpozději do 14 hod. telefonicky na
tel. č. 553 821 167 nebo osobně ve školní jídelně. Trvalé odhlášení ze stravování se
provádí osobně u vedoucí školní jídelny.
Stravování v době uzavření MŠ:
V těchto dnech jídelně nevaří a každý strávník je automaticky odhlášen. O termínech
strávníci budou s předstihem informováni na nástěnce v šatně.
Jídelní lístek:
Jídelní lístek a ostatní informace jsou vyvěšeny na nástěnce školní jídelny a
internetových stránkách školy.
Dotazy, připomínky, případné problémy řešte ihned přímo s vedoucí školní
jídelny, popř. v kanceláři školy.
V Bruntále dne:………………………………………………………………………………...
Podpis zákonného zástupce dítěte:…………………………………………………………

Základní škola Bruntál, Školní 2 –
Školní jídelna/kancelář školy
Vážení rodiče,
od 1. 8. 2014 lze stravné platit pouze bezhotovostní formou, převodním
příkazem na účet Základní školy Bruntál, Školní 2.
Číslo účtu: 153 151 651/0300, vedený u ČSOB Bruntál
Konstantní symbol pro placení převodním příkazem je:

558

Variabilní symbol (pořadové číslo strávníka):

přiděleno

Zpráva pro příjemce (příjmení dítěte):

Nováček

Žádáme Vás o zavedení trvalého příkazu pro platbu stravného.
Variabilní symbol a zpráva pro příjemce jsou povinné údaje, které slouží pro
správnou identifikaci platby. Platba bude splatná do 20. dne v měsíci na další
měsíc (tzn. platba na září 2014 bude splatná do 20. srpna 2014). Vyúčtování
stravného proběhne v měsíci červenci.
Ve výjimečných případech je možná platba v hotovosti ve školní jídelně poslední den
v měsíci (den, kdy se vaří) v době od 7.00 hod. do 7.30 hod.
Výše stravného – určete prosím:
*děti do 6 let
Předpis pro celodenní stravné 630,-Kč měsíčně.
Předpis pro polodenní stravné 500,-Kč měsíčně.
*děti 7 let – s odkladem školní docházky
Předpis pro celodenní stravné 700,-Kč měsíčně.
Předpis pro polodenní stravné 570,-Kč měsíčně.
Případné informace Vám budou zodpovězeny na telefonním čísle 553 821 167 nebo
od 1. 9. 2014 v kanceláři školy.
Školní jídelně při ZŠ Bruntál, Školní 2 využívání informační systém pro objednávání a
odhlašování stravy, www.strava.cz. V případě Vašeho zájmu Vám budou přiděleny
přístupová hesla.

Bc. Byrtusová Daniela
kancelář školy

