Oznámení o úpravě cen stravného k 1. 9. 2017
Stravné je stanoveno dle finančních normativů na nákup potravin v rámci rozpětí
Vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování.
Strávníci se podle vyhlášky zařazují do věkových skupin na celý školní rok podle věku,
kterého dosáhnou v daném školním roce.
Strávníci ZŠ 7 – 10 let:

oběd 21 ,- Kč

Strávníci ZŠ 11 – 14 let:

oběd 23,- Kč

Platby lze hradit výhradně bezhotovostně:
a) trvalým příkazem
b) složenkou
c) převodem na běžný účet MŠ
Tyto ceny jsou platné pro celý školní rok 2017/2018 s účinností od 1. 9 . 2017.
Stravné se bude hradit zálohově (tzn. v srpnu na září, v září na říjen…..).
Splatnost je vždy do 25. dne v měsíci
Číslo účtu 111 388 730/0300
Každý strávník obdrží variabilní symbol, který je platný po celou dobu stravování ve školní jídelně.
Vyúčtování stravného se provádí po ukončení docházky ZŠ. Po celý rok se můžete informovat na stav
účtu Vašeho dítěte na t.č. 728 731 254, nejlépe v době mezi 8,00 hod. a 13,00 hod.
Zálohy k placení každý měsíc:
Strávníci 7 – 10 let: 20 dní x 21,- Kč = 420,- Kč
Strávníci 10 – 11 let: 20 dní x 23,- Kč = 460,- Kč
Odhlašování stravného:
Stravné se omlouvá nejpozději do 8 hodin ráno na tel. číslo 547 231 883 nebo na tel. číslo 728 731 254
(možno i sms zprávou) .
První den neplánované nepřítomnosti dítěte ve škole, se podle vyhl. č. 107/2005 Sb., považuje za
pobyt ve škole, ostatní dny nemá dítě nárok na dotovanou stravu a rodič je povinen stravu odhlásit.
Pokud se strávník z prvního dne nemoci nestihne odhlásit, má možnost si oběd vyzvednout ve výdejně
základní školy do vlastních jídlonosičů, v době mezi 11,45 hod. a 12,15 hod. Pokud si oběd rodič
nevyzvedne, tak slouží jako přídavek pro ostatní děti. Neodhlášené a nevyzvednuté obědy jsou
účtovány jako odebrané.
!!!!!!!!!!!Nestačí omluvit oběd zavoláním do školy, určitě volejte školní kuchyni.!!!!!!!!!!!!
Budete-li mít jakékoliv připomínky ke stravnému, jídelníčku, apod………..obracejte se prosím, přímo
na pracovnice školní kuchyně a jídelny, rády Vám vše ochotně vysvětlíme.

.

