Informace ke stravování ve školní jídelně
Odhlášky na poslední týden v červnu 2017 se přijímají nejpozději do pátku 23. června 2017 do
13.00 hod.Rodiče dětí z mateřské školy si nahlásí děti, které budou chodit v červenci a srpnu
do školky.
V případě nepřítomnosti přihlášeného dítěte je možno obědy vyzvednout ve školní jídelně (v době od
11.oo – 11.30 hod) nebo v mateřské škole.Oběd z mateřské školy, který má být odebrán v základní
škole musí být školní jídelně nahlášen nejpozději do 8.oo hod.Obědy se nebudou odhlašovat!
Způsob úhrady stravného:
−sporožirem (souhlas k inkasu ke sběrnému účtu číslo 100277541/0800)
−běžným účtem (souhlas k inkasu číslo účtu 182105398/0300)
−hotově pouze vyjímečně, pokud se Vám nestrhne z účtu v kanceláři školní jídelny
−

Pro žáky 9. tříd – po ukončení stravování vrátí čip v kanceláři školní jídelny a záhoha 140,- Kč jim
bude vrácena.
Koncem července budou strávníkům vráceny případné přeplatky stravného.
Stravné na účtech je strženo vždy od 15. do 20. dne v měsíci na následující měsíc.
Na měsíc září 2017 bude stravné strženo v srpnu.
Strávníci, kteří nemají vyřízeno svolení inkasu pro platbu stravného z účtu, tak musí učinit co
nejdříve, nejpozději do konce července 2017 a informovat školní jídelnu.
Pokud tak neučiní musí stravné na září zaplatit hotově v kanceláři školní jídelny do konce srpna.
V případě, že nebude stravné uhrazeno, nemá strávník od 1. září 2017 obědy!!!
Děti přecházející z mateřské školy do základní školy – svolení k inkasu na sporožirových a
ostatních účtech zůstává v platnosti (převedení provede školní jídelna).
Žáci prvních tříd si musí zakoupit v kanceláři školní jídelny čip na výdej obědů (140,- Kč).
Nové děti, které nastoupí od září 2017 do mateřské nebo základní školy a chtějí se stravovat ve
školní jídelně, si musí potřebné náležitosti vyřídit nejpozději do koce srpna 2016. Pokud se již
sourozenec nového dítěte stravuje ve školní jídelně a má svolení k inkasu vyřízeno stačí pouze
nahlásit školní jídelně nového strávníka (platí pro sourozence všech věkových kategorií).
Nový strávník musí nejdříve vyplnit „Přihlášku ke stravování“ a dále vyřídit způsob úhrady
stravného (sporožirem, z běžného účtu, ) a žáci základní školy si musí koupit čip na výdej obědů.
V případě zkrácení vyučovacích hodin základní školy v průběhu měsíce června, se upravuje, tj. krátí
doba výdeje obědů ve školní jídelně tak, jak končí vyučování poslední třídy základní školy.
Upozorňuji, že obědy do jídlonosičů se vydávají pouze od 11.oo do 11.30 hodin.Vchod vedle
družiny uprostřed budovy.

Ve dnech od 24. července do 28.července bude školní jídelna uzavřena.Začínáme 31.7.2017
V Dobroníně 24.května 2017

Machová Zdeňka
vedoucí školní jídelny

