Základní škola a mateřská škola T. G. Masaryka Brodek u Konice, příspěvková organizace,Brodek u Konice 265, 798 46
Brodek u Konice, tel.: 582 391 193, brodek@volny.cz

PŘIHLÁŠKA
Přihlásit ke stravování od:

KE

STRAVOVÁNÍ - MŠ

Školní rok:

Příjmení a jméno žáka/žákyně:

Třída v novém školním roce:

Datum narození:

Bydliště:

Příjmení a jméno zákonného zástupce:

Kontaktní tel.:

Kontaktní e-mailová adresa:
Beru na vědomí, že výše uvedené údaje mohou být použity do matriky školní jídelny a předávány dle vyhlášky č. 364/2005, o
dokumentaci škol a školských zařízení, a že školní jídelna zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením o ochraně osobních
údajů (EU) 2016/679 (GDPR).

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s „Vnitřním řádem školní jídelny“ dostupným na
www.zsbrodekukonice.cz nebo u vedoucí školní jídelny. Platby budu provádět řádně a včas a to do 15. dne
v měsíci. Kdo tak neučiní, bude mít odběr obědů dočasně zablokován.
V

dne

Podpis:

------------------------------------------------------------zde odstřihněte----------------------------------------------------Ve školní jídelně se začíná vařit v úterý 1. 9. 2020.
Pokyny ke stravování ve školní jídelně
1. Cena stravného (jen potravin):
I. kategorieděti 3 – 6 let
II. kategorie
děti 7 let
Svačina
7,-Kč
Svačina
8,-Kč
Oběd
18,-Kč
Oběd
19,-Kč
Přesnídávka
7,-Kč
Přesnídávka
8,-Kč
Pro správné zařazení strávníka do příslušné kategorie uvádějte na přihlášku celé datum narození.
2. Úhrada stravného:
- převodem na účet školy: 168720474/0300 k 15. dnu v měsíci,
do zprávy pro příjemce uveďte poznámku MŠ + jméno. Variabilní symbol se neuvádí.
- hotově - pouze výjimečně v kanceláři školní jídelny
3. Obědy musí být odhlášeny vždy nejpozději 1 den předem do 11:00 hodin.
- sms zprávou: tel. číslo 725 526 837
- email: jidelna.brodek@seznam.cz
Nezaplacení obědů není považováno za odhlášení.
4. Pro nemocné dítě je možno odebrat oběd jen první den nemoci do jídlonosiče, obědy v dalších dnech nepřítomnosti
je nutné ODHLÁSIT! (vyhláška o školním stravování č. 107/2005 §4 odst. 9) V případě neodhlášení obědů v době
nemoci dítěte je nutné uhradit plnou cenu oběda.
5. Přeplatky stravného budou vráceny 1x ročně v posledním týdnu v červnu.
6. Každá změna, tj. změna bydliště, kontaktního telefonu, jména, nebo zrušení stravování na určitý měsíc se musí včas
nahlásit vedoucí ŠJ.
7. V případě dotazů a připomínek (odhlášené/neodhlášené obědy, platba za obědy, atd.) se neváhejte obrátit na vedoucí
školní jídelny.

