ORGANIZACE ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ
Nárok na stravování
Každý žák má právo odebírat obědy po dobu pobytu ve škole a první den neplánované
nepřítomnosti žáka ve škole. V dalších dnech je nutné obědy odhlásit.
Přihlášky ke stravování
Každý nový strávník (zákonný zástupce nezletilého strávníka) vyplní a odevzdá Přihlášku ke
stravování. Na přihlášce vyznačí zvolený způsob úhrady stravného. V případě zvolení platby
inkasem z účtu je nutné vyplnit také Souhlas s inkasem. (Přihláška je ke stažení na
internetových stránkách školy http://zsnemile.webpark.cz v záložce Školní jídelna, nebo ji lze
vyzvednout v kanceláři školy.)
Ceny stravného v MŠ a ZŠ
MŠ - do 6 let
věku dítěte
PŘESNÍDÁVKA
OBĚD
SVAČINA

CELKEM

MŠ – odložená
školní docházka
6-7 let

ZŠ
1.-4. ročník

ZŠ
5. ročník

* 10,- Kč
16,- Kč
7,- Kč

*10,- Kč
23,- Kč
7,- Kč

**12,- Kč
23,-Kč
------------

**12,- Kč
26,-Kč
--------------

33,-Kč

40,-Kč

35,- Kč

38,-Kč

* cena ranní přesnídávky zahrnuje jídlo (7,-Kč) a celodenní pitný režim (3,-Kč)
** V základní škole mají žáci možnost odebírat nejen obědy, ale i ranní přesnídávku.
Způsob hrazení stravného
Inkasem z účtů u peněžních ústavů
Tato forma úhrady se provádí na základě souhlasu s inkasem u peněžního ústavu, u kterého
má zákonný zástupce strávníka vedený účet. K přihlášce je třeba přiložit Souhlas s inkasem
s uvedením čísla účtu, z něho bude stravné inkasováno.
Platbou v hotovosti
Platby v hotovosti je možné provádět v úředních hodinách ve školní jídelně u vedoucí školní
jídelny.
Vyúčtování stravného
Výše platby stravného (inkasem, v hotovosti) je stanovena na základě odebraného počtu
jednotlivých jídel a je splatná do 5. dne následujícího měsíce.

Odhlašování stravy v MŠ, ZŠ
Odhlašování stravy je možné provádět nejpozději v daný pracovní den do 8:00 hodin:
1) osobně u vedoucí školní jídelny
2) telefonicky na čísle 573 415 763

Neodhlášený oběd si první den nepřítomnosti dítěte můžete vyzvednout ve školní jídelně mezi
11 – 12 hod.

V Nemili dne 2.9.2013

