ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA KE ŠKOLNÍMU STRAVOVÁNÍ
v Základní škole a Mateřské škole, Baška, p.o.
jméno a příjmení
strávníka:
datum narození:

třída:
bydliště dítěte
zákonný zástupce/rodič
bydliště (liší-li se)
telefon:

e-mail:

a) platba trvalým příkazem z účtu číslo:
způsob platby stravného:

………………………………..………… / ..……..
b) hotovostní platba do pokladny

Přihláška stravného ode dne:

Potvrzuji, že jsem byl/a seznámen/a s pokyny ke stravování a provozním řádem ŠJ
V Bašce dne : …………………………………. Podpis: …………………………………….

POKYNY KE STRAVOVÁNÍ
I. Základní informace
Žáka/dítě přihlašuje ke školnímu stravování zákonný zástupce tím, že řádně vyplní a odevzdá vedoucí školní jídelny
závaznou přihlášku ke stravování.
II. Ceník obědů:
MŠ celodenní strava (2 – 6 let)
MŠ celodenní strava (7 let)
ZŠ 1. – 4. třída
ZŠ 5. třída
Důchodce a cizí strávníci

32 Kč/den
34Kč/den
20 Kč/den
22 Kč/den
59 Kč

704 Kč/měsíční záloha
748 Kč/ měsíční záloha
440 Kč/měsíční záloha
484 Kč/měsíční záloha
1 298 Kč/měsíční záloha

III. Způsob úhrady
* formou trvalého příkazu z účtu vždy zálohově do 3. pracovního dne v měsíci, na který se záloha platí (př.
do 3.10.uhradíte zálohu na stravné v říjnu); rodiče prvňáčků uhradí první zálohu na stravné nejpozději do 10. 9.

Číslo účtu: 2600988891/2010, variabilní symbol je číslo strávníka
* v hotovosti vždy první tři pracovní dny v měsíci (první pracovní den – výběr – MŠ Baška – 7,00-15,30;
druhý pracovní den – výběr - ZŠ a MŠ Kunčičky u Bašky – 7,00 - 9,45 a 11,15 – 15,30; Senior klub 9,00 – 10,00 ;
třetí pracovní den – výběr – MŠ Baška 7,00-15,30)
IV. Odhlašování stravného
Obědy lze odhlásit pomocí portálu www.estrava.cz, na e-mail: jidelna.zsb@gmail.com na telefon 734 447 290
a to nejpozději do 6,30 daného dne.
V době nemoci žáka/dítěte není možné poskytovat dotovanou stravu. Jídlo je možné odebrat do jídlonosiče pouze první
den nemoci nebo z důvodu nenadálé nepřítomnosti žáka ve škole nebo dítěte ve školce.
V. Kontakty
Telefon: 734 447 290, e-mail: jidelna.zsb@gmail.com, vedoucí ŠJ: Eva Římanová

