Mateřská škola Kasejovice, příspěvková orgatlizace, 335 44 Kasejovice
Tel. č. 371 595 149, bankovní účetpro platbu inkasem: 728093369/0800

pŘrHlÁšKA KE šrnavovÁNí

Jméno, příjmení:

Bydliště:
Tel. číslozákon. zástupce:
Emailová adresa:

Třída:

(potřebné kzaíazenido věk. kategorie)

Datum narozeni:

Vaše čísloúčtupro úhradu stravného inkasem:
Dítě se bude stravovat v tyto dny: .

platnost přihlášky trvá až do odhlašení ze Štravovanízákonným zásfupcem dítěte v kanceláři ŠkolníjídelnY.
powrzuji správnóst údajůa zavazfii se oznámit jakoukoliv změnu fýkající se stravoviánío hradit včas stravné, dodrŽovat řád Školní
vYntasry
jídelny, zveřejněný u nrunrir.,-Julrriil; Úš DdÉ souhlasím, ze uvidene údaje mohou být použity do matriky Šrate Ez,
se
Souhlasím
údajů.
osobních
ochraně
o
Sb.,
č.
10l/2000
zák.
GDPR
é.36412005 o vedení dokumentace anařizeníE|J 20161679
údajů.
zpracoviáLrrím osobních

DNE:.

PODPIS zák. zástupce: ...

oddělte
Informace o stravování
nebo osobně den předem na telefonním ČÍsle:371595 l49,
provádí
telefonicky
se
přihlašování
odhlašování a
6:30

-

13:00 hod.

první den nemoci si rodiče mohou jídlo odebrat, dalšídny nemoci je povinnost obědY odhlrásit! (dle vYhláŠkY
l0712005 Sb. o školním stravoviání §4 odst.9).
(PO-PÁ). Den(Y) v {idnu, kdY děti
Každý školní rok se strávníkům autňmatick[přihlašuje strava na,všechny dny
celý Školnírok, v kanc,
nestíňají na oběd dochrázet (např. dojíždc;rci ácti, zájmové kroužky,...) mŮžete odhlásit na
ŠJtelefonicky, osobně.
přihláška ptaii oo nástupu do Mš až do 9. tíídyZŠ,dřívějšíukončenístravoviání je nutné nahlrásit osobně v

il;ilřŠrcuJ"Úriu".no vyúčtováni-vrácenízálohy, přeplatkrr/nedoplatku).

Odhlrásit jiným zPŮsobem nelze.

Připadné neodhlrášené obědy budou účtoviányv plné aýši.
stravné za jiŽ uPlYnulé
Strávník má narok na oběd, pokud má.zapúcenou záiotrg 500.- xč(MŠ1000*) a nedluŽÍ
obědY se
měsíce. Zá|oha jevratná pii *oneeni strávování dítěte v Šl.Zaneodebrané nebo vČas neodhláŠené
ředitelského
Ve
dnech
přídavky.
na
dětem
Šl
kuchařky
vydají
obědy
Tyto
neposkltuje nnaneni ani věcná náhrada.
jídlo
je
odhláŠeno.
automaticky
dnech
jídelna
V
těchto
pro
nevaří,
ZŠ
uoirru u stot. prrázdnin
platba stravného se provádí bózhotovostné-inkasem z účtuve prospěch účtuMŠ:728093369/0800,
, ze kterého budou p|atby za
Je potřeba si zridit svolení k inkasp v

banc

obůdysráženy.P.oií.,@li-i§(potuoano,takdostatečné,abyplatbyproběhlynapř.přistravoviání
Pokud máte více dšJíryrqsíte povqlit opakqya_nou. SráŽku.
ac,ii".ť" ;;;;'."ážky
".i "".iubillri.},-bol. á, že ztěch důvodů platby neproběhnou. Strhnutí
"i."

i,k*., bý.;;;"i líl8

l-L^
- 1r-L^y1--dn.rn v měsíci. Pokud iŇaso neproběhne, vystavujeme lísteČkY,které musi
vYdána. PlatbY
neprodleně zapláceny ďo 25. dne v měsíci, kdy je lístek vystaven, jinak by nebyla strava dítěti
být"r"éh"
obědů se provádí zálohově dopředu (dle dnů v měsíci).
na den: MS 36,Finančnínormativy potravin 1^oite nraailen potraviny, cena oběda je jinak 63,- KČ) Pro strávníka
tvtŠz_tete dě:ú 42,-,7-10 let 26,-,lI,74let 28,-, 15-18 let 30,
první den nemoci,
Výdejní doba pro děti: 11.35 _'tzfis(tz.s0) dle rozvrhu ZŠ,pro odběr do jídlonosiěŮ (en v
nádob)!
znečištěných
a
uÚ. uvedeno ýše) 1 l .15- l 1 .30 hod. (Je zakazan odběr do skleněných
přiodebrrání stravy mimo jídelnu, neodpovídá kuchyně za její eventuální
Strava je určeáa k příméspoťebě.
znehodnocení způsobené nesprávným zacházením,
iiJ.ňi!.r .i" sestavován nu r;lluaě zásad zďravé Ýživy a dodržoviání spotřebního koše vYbraných Potravin
(luštěnin, ryb, mléka, mléčnýchqýrobků, ovoce, zeleniny,...),
pokyny jsou trvale vyvffi ,. SÍ"ááiÉtur., u9v Uyty piistupny i rodičům,kteří nevstupuj do ŠJ,na nástěnce u
hlavního vchodu do Mš 1l.ŠQ zasaďy provozu ŠJse řídí \ýhláškou ě. 13712004 Sb., ve mění PozdějŠÍch
o Školním
předpisů, vaří se dle stravovacích norem a receptur pro žÁky MŠa ZŠ,dle vyhl. I0712005 Sb.

,t

stravování.

případné ďotazy ráda zodpovím na tel. 37 1595149 nebo 739 456 404, osobně v kancelaři SJ.

Děkuji.

petra stupková, vedoucí školníjídelny

