Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace
U Splavu 550, 739 61 Třinec
IČO: 70640009

PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ
ve školním roce 2018/2019
Jméno a příjmení strávníka: ………………………………………………………………
Bydliště: …………………………………………………………………………………….
Datum narození: ……………………………….. Třída: …………………………………..
Přihlašuji se závazně ke stravování ve školní jídelně: (zaškrtněte požadované)
svačina
oběd
Placení převodem z účtu *
* Zaškrtněte jednu z
Placení hotově ve školní jídelně *
možností
Při odběru svačiny i oběda a platbě inkasem upravit limit pro inkaso minimálně na 900,- Kč.

Jméno a příjmení zákonného zástupce: …………………………………………………..
Zákonný zástupce souhlasí se zpracováním osobních údajů strávníka, žáka.
Telefon……. ……………………E-mail:…………...……….. Podpis: ……………………………
odstřihnout

Informace pro strávníky:
1.

2.
3.

4.
5.

Obědy se vydávají pomocí systému čipových klíčenek. Nový strávník si za 100,-- Kč koupí u zápisu
čipovou klíčenku nezbytnou k odběru oběda.Tato je jeho vlastnictvím, je nevratná a při ztrátě si musí
pořídit novou za stejnou cenu.
Výdej obědů : 11:45 - 14:00 hodin
Dle vyhlášky č.107/2005 Sb., o školním stravování, do věkových skupin jsou strávníci zařazovánína dobu školního roku (šk.rok trvá od 1.9.2015 do 31.8.2016),ve kterém dosahují určeného věku.
Svačinky jsou poskytovány v rámci nedotované doplňkové činnosti-žáci hradí i ostatní výrobní náklady.
přípravná třída
oběd
21,-- Kč
svačina
12,-- Kč
6 - 10 let
oběd
21,-- Kč
svačina
12,-- Kč
11 - 15 let
oběd
23,-- Kč
svačina
14,-- Kč
15 let a více
oběd
25,-- Kč
svačina
14,-- Kč
Na odběr dotovaného oběda mají žáci nárok ve dnech školního vyučování a v první den neplánované
absence ve škole (např. nemoc ..),kdy si jej může odnést v jídlonosiči. Pak je nutné obědy odhlásit.
U neodhlášených obědů (i neodebraných) od druhého dne absence žáka ve škole bude
na konci měsíce dle evidence ve třídní knize doúčtován doplatek výrobních nákladů ve
výši 26,- Kč na oběd, které musí uhradit strávník.
Odhlášky na další den jsou možné telefonicky u vedoucí ŠJ na čísle 558 551 510 nebo přes internet
na adrese www.estrava.cz (uvádí se kód zařízení 0081, kód uživatel - uvádí se číslo čipu, heslo
- uvádí se malá začáteční písmena jména,příjmení a číslo čipu strávníka np.Jan Novák, čip 158
- přihlašování jn158) do 13:00 hodin předcházejícího dne.
V době nemoci je možno obědy odebírat za cenu stravného pro cizí strávníky (cena vč.režie):
55,-- Kč za oběd.
Výběr stravného je prováděn v hotovosti v kanceláři školní jídelny dopředu na další měsíc, a to
poslední dva pracovní dny v měsíci od 6,30 -15:30 hodin, další dny pak 7:00 - 8:00 hodin.
Zjištěný doplatek u neodhlášených obědů v době nepřítomností dítěte ve škole je třeba uhradit do
konce následujícího měsíce. Přeplatky za odhlášené obědy se zúčtovávají u hotovosti s platbou na
další měsíc, u platby inkasem s platbou ob měsíc.

Mgr.Darja Hoffmannová
ředitelka školy

