PLATBA STRAVNÉHO A ŠKOLKOVNÉHO + PODMÍNKY 2018/2019 - změna od 1. 1. 2019
1) PŘIHLÁŠENÍ KE STRAVOVÁNÍ
Dítě je přihlášeno ke stravě na základě přihlášky ke stravování. Vyplněnou a podepsanou přihlášku zákonní
zástupci odevzdají do kanceláře vedoucí školní jídelny nebo učitelce v mateřské školce.
Při přihlášení do systému jídelny bude dítěti přidělen variabilní symbol, který se stává jeho osobním číslem
v rámci evidence školního stravování. Na tento variabilní symbol se vážou veškeré platby.
Přihláška ke stravování je platná pro školní rok 2017/2018. Jakoukoliv změnu je zák. zástupce povinen okamžitě
nahlásit písemně vedoucí školní jídelny. V případě, že tak neučiní, stravovací systém eviduje dítě jako přihlášené a tím
vzniká školní jídelně nárok na platbu za stravné a školkovné. Zák. zástupci jsou za včasné odhlášení odpovědní.
2) CENA A PLATBA STRAVNÉHO + ŠKOLKOVNÉHO
Dopolední svačina
9,-- Kč
Oběd
16,-- Kč
Starší od 7 let
18,-- Kč
Odpolední svačina
8,-- Kč
Plná cena
57,--/59,-- Kč
Školkovné
300,-- Kč
Forma úhrady:
a) INKASEM (doporučeno - při platbě inkasem se nemusíte o nic starat, platby budete mít automaticky zaplacené).
Zák. zástupce si ve své bance zajistí povolení inkasa ve prospěch bankovního účtu č. 276146588/0300 a potvrzení předá
spolu s přihláškou ke stravování. Inkasovat se bude vždy po 20. dni v měsíci celková částka obědů na následující měsíc.
b) PŘEVODEM Z ÚČTU - trvalým příkazem nebo měsíčním převodním příkazem - úhrada nejpozději k 25. dni v měsíci
na následující měsíc pod var. symbolem na bankovní účet č. 276146588/0300.
Zásady pro úhradu:
Zák. zástupce uhradí před začátkem měsíce částku odpovídající předpokládanému počtu stravovacích dnů následujícího
měsíce + školkovné nebo částku vyšší. Bez finančního zůstatku nebude umožněno umístění dítěte v mateřské škole.
Dítě resp. zák. zástupce, kterému vznikne dluh na stravném nebo školkovném, bude vyzván k uhrazení dlužné částky.
V případě neuhrazení dlužné částky, bude tato pohledávka předána k soudnímu vymáhání a dítěti bude ukončena
docházka v mateřské škole.
Každý zák. zástupce má možnost na internetu zjistit výši přeplatku či nedoplatku stravného.
Přihlašovací údaje na webové rozhraní Vám budou zaslány e-mailem dle přihlášky, popř. u vedoucí šk. jídelny.
Vyúčtování:
Stravné (+ školkovné) se „přednabíjí“ měsíc dopředu. Poslední platba ze strany rodičů bude provedena v měsíci květnu,
popř. v červnu (docházka v červenci). Konečné vyúčtování a vrácení přeplatků bude provedeno v červenci na č. účtu
uvedeného na přihlášce.
3) ZÁSADY PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ STRAVNÉHO
Přihlášení a odhlášení stravy sleduje vedoucí školní jídelny formou denních přehledů, které poskytuje vedoucí učitelce
v mateřské školce. Nepřihlášené dítě nemůže být učitelkami převzato.
a) Přihlášení - dítě má přihlášenou stravu na celý měsíc. Odhlášená strava se musí znovu přihlásit přes:
1) Webové rozhraní: www.strava.cz nebo
2) SMS na tel. číslo 910 308 574 nebo 234 498 574 nebo
3) E-mailem: jidelna@zssmidary.cz nebo
4) Telefonicky: 495 496 909 nebo
5) Osobně v kanceláři jídelny (omezeně - pouze v přítomnosti vedoucí školní jídelny)
Uzávěrka přihlášení oběda je do 12,00 hod předchozího dne.
Na pondělí je přihlášení možné nejpozději v neděli do 10.00 hod, ale pouze přes WEBOVÉ ROZHRANÍ!!!
b) Odhlašování - zák. zástupce odhlašuje obědy do 12.00 hod. předchozího dne přes:
1) Webové rozhraní: www.strava.cz nebo
2) SMS na tel. číslo 910 308 574 nebo 234 498 574 nebo
3) E-mailem: jidelna@zssmidary.cz nebo
4) Telefonicky: 495 496 909 nebo
5) Osobně v kanceláři jídelny (omezeně - pouze v přítomnosti vedoucí školní jídelny)
Na pondělí je odhlášení možné nejpozději v neděli do 10.00 hod, ale pouze přes WEBOVÉ ROZHRANÍ!!!
Pokud dítě náhle onemocní a odhláška na ten den nemůže být již přijata, má zák. zástupce nárok si první den zaplacený
oběd vyzvednout do přinesené (čisté a neskleněné) nádoby v době od 11.00 hod. do 11.15 hod. bočním vchodem
v budově MŠ.
V případě, že zák. zástupce další dny nepřítomnosti ve škole oběd neodhlásí, v souladu s Vyhláškou č. 107/2005
o škol. stravování, jsou veškeré další neodhlášené stravy účtovány v plné ceně. Dítě má nárok na dotovaný oběd pouze,
je-li přítomen ve školce nebo se účastní výletů apod.
Hromadné odhlášky stravy (výlety apod.) se odhlašují nejméně týden dopředu. I tyto odhlášky musí provést rodiče dětí.
Změna podmínek vyhrazena. Aktuální znění je k nahlédnutí na webových stránkách školy a u vedoucí školní jídelny.

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Základní škola a Mateřská škola, Smidary, okres Hradec Králové
J. A. Komenského 326, 503 53 Smidary, tel. 495 496 909, e-mail: jidelna@zssmidary.cz

PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ
Šk. rok 2018/2019
Jméno dítěte: …………………………………………………………………
Datum narození:………………………………………………………….

St. občanství:………………………………………………………

Adresa trvalého pobytu:………………………………………………………………………………………………………………………………..
Zdravotní omezení:………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Školní jídelna neposkytuje dietní stravování.

Forma placení – závazná po celý školní rok:
a) INKASEM * (doporučeno)

b) PŘEVODNÍM PŘÍKAZEM *

ČÍSLO BANK.ÚČTU PRO ÚHRADU OBĚDŮ: 276146588/0300
Mám zájem o webové rozhraní pro správu obědů:

ANO / NE *

Mám zájem o:

b) POLODENNÍ STRAVOVÁNÍ*

a) CELODENNÍ STRAVOVÁNÍ*

E-mail pro zaslání informací (přístupové a platební údaje): …………………………………………………………………………..
Číslo účtu pro konečné vyúčtování:……………………………………………………………………………………………………………….

Údaje o zákonném zástupci:
Jméno a příjmení: …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresa trvalého pobytu:………………………………………………………………………………………………………………………………..
Telefon/mobil:…………………………………………………………………. …………………………………………………………………………..
Byl (a) jsem seznámen (a) s provozním a vnitřním řádem školní jídelny. Souhlasím s podmínkami na druhé
straně přihlášky.
Na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů dávám tímto výslovný souhlas ke zpracování výše uvedených osobních údajů mých a
mého syna/dcery pro účel přihlášení ke stravování.

……………………………………………………

…………………………………………………………………………..

Dne:

Podpis zákonného zástupce:

PŘIHLÁŠKU, PROSÍM, ODEVZDEJTE v MŠ nebo v kanceláři ŠJ

*nehodící se škrtněte

