Základní škola Moravské Budějovice, Havlíčkova ul. 933, okres Třebíč

PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ
Jméno a příjmení dítěte:

Datum narození:

Školní rok: 2020/2021

Třída:

Má dítě potravinovou alergii:

ANO

x

NE – na jaké potraviny: ________________________________________

Na základě odevzdané přihlášky je strávník automaticky přihlášen ke stravování od úterý 1. září 2020.
Jiné datum zahájení stravování: _______________________________
Datum: _________________________

Podpis rodičů: ____________________________________________

………………………………………………….. zde odstřihněte ……………………………………………....................................







Informace pro rodiče
Dítě bude přihlášeno ke každodennímu stravování. Trvalou změnu stravovacích dnů je možné provést osobně na
ekonomickém úseku nebo telefonicky na čísle 568 421 362.
Průběžné odhlašování a přihlašování obědů si zajišťuje strávník sám u boxu čipem, při ztrátě ústně na ekonomickém
úseku nebo telefonicky na čísle 568 421 362 nejpozději předchozí den do 14:00 hodin. Další možnost odhlášení je
přes internet na www.strava.cz, a to do 5:00 hodin ráno na daný den. Na vaši výše uvedenou e-mailovou adresu
vám pošleme přihlašovací údaje.
Čip (120 Kč) si strávník na zálohu zakoupí v kanceláři ekonomického úseku.
Výdej obědů pro žáky a zaměstnance školy probíhá od 11:30 – 13:50 hod.

Obědy v době nemoci:
 Oběd pro nemocného strávníka může být odebrán do jídlonosiče za zvýhodněnou cenu pouze v první den
nemoci.
 Následně si musí obědy odhlásit, nebo je může nadále odebírat za plnou cenu v hotovosti.
 .Cena obědů je stanovena podle věkových kategorií - pro určení skupiny je rozhodný školní rok, během něhož žák
dosáhne příslušného věku.
1. skupina
2. skupina
3. skupina

7 – 10 let
11 – 14 let
15 a více let

cena oběda: 23,- Kč
cena oběda: 26,- Kč
cena oběda: 29,- Kč

záloha 520,- Kč
Záloha 580,- Kč
záloha 640,- Kč

 15. září 2020 inkasujeme zálohu, která se za celé období vyúčtuje za červen následujícího roku.
Úhrada stravného:

 Probíhá inkasem, proto je nutné u nových strávníků zajistit svolení k inkasu (popřípadě navýšit částku) u vašeho
peněžního ústavu na náš účet číslo 0100138701 u České spořitelny.
Nabízíme stravování dospělým strávníkům, a to v průběhu celého roku kromě sobot, nedělí, svátků a prázdnin.
Cena oběda je 60,- Kč. Výdej pro tyto strávníky je od 11:30 hod. pouze do jídlonosičů.

