Informace o školním stravování
ve školním roce 2018/2019
Vážení rodiče,
i v letošním šk. roce dovážíme obědy z KDM. Děti mají k dispozici vždy jen jedno jídlo z nabídky.
Jídelní lístek je vyvěšen v jídelně a na nástěnce u kanceláře školy.
Ceny obědů dle rozpisu z KDM jsou následující:
7 – 10 let Kč 34,-......11 – 14 let Kč 36,-........15 a více let Kč 38,-.
Žák je do příslušné cenové kategorie zařazen podle věku, který dosáhne v daném školním roce,
tzn. dosáhne-li v průběhu šk. r. horní hranice v dané kategorii, je již od září zařazen do kategorie vyšší.

Platby obědů: převodem na OBĚDOVÝ Ú.: 1943645319/0800,
a to měsíčním paušálem ve výši Kč 680,- (pro žáky 1. - 3. tř.), Kč 730,- (pro žáky 4.
- 7. tř.) a Kč 760,- (pro žáky 8. a 9. tř.) pod variabilním symbolem 10XXX (XXX je
osobní číslo Vašeho dítěte (VŠICHNI ŽÁCI OBDRŽÍ NOVÉ). K této platbě se
NAVÍC měsíčně platí Kč 100,-za dovoz obědů. Je možné odebírat i svačiny (info
níže), v tom případě se měsíční platba ještě navýší o Kč 160,-. Lze platit jako
jednu částku.
Odhlašování obědů
POUZE formou SMS ve tvaru: jméno, třída, os. č. dítěte, datum odhl. obědů, a to
lze JEN 1 PRACOVNÍ DEN předem do 14.00 hod. na tel. č. 777221392. První den
nepřítomnosti (např. nemoc) lze oběd odebrat do přinesených nádob.
Svačiny: (v případě zájmu zakroužkujte na přihlášce)
Dovážejí se společně s obědy, žáci 1. - 4. tř. je dostávají od svých vychovatelek,
žáci ostatních ročníků si je odebírají samostatně ve výdejně stravy.
Cena jedné svačiny je Kč 8,-.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přihláška ke šk. stravování ve šk. roce 2018/2019
Jméno žáka:..............................................

Třída:...................................................

Datum narození:......................................

SVAČINA:

ANO

NE

Datum přihlášení:...................................
Přihlašuji své dítě závazně na tyto dny v týdnu (prosím zakroužkujte)
PO
ÚT
ST
ČT
PÁ
CELÝ TÝDEN
Zavazujeme se k řádnému placení měsíčních záloh, v opačném případě bereme na
vědomí, že se moje dítě od dalšího měsíce nebude moci ve škole stravovat.
Podpis rodičů:...........................................................
Uvedené údaje podléhají ochraně zejména podle zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů a zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů. Souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu s novým nařízením EU GDPR
(General Data Protection Regulation).

