Pokyn pro nové strávníky od 1. 9. 2016
Po přečtení a vyplnění 1x odevzdat . / stravování žáků ZŠ
/-------------------------------------------------Přihlášky ke stravování se podávají osobně v kanceláři školní jídelny denně od 7.30 - 14.00 hod.
Dítě se přihlašuje ke stravování na celý školní rok. Stravu podávanou v jídelně školního stravování je nutno
konzumovat v jejich prostorách, neodnášet domů.
Výdejní doba pro ZŠ je 11. 30 - 13. 30 hodin.
Děti si oběd nesmí samy odhlašovat bez písemného souhlasu rodičů.
Odhlašování: Provádí se v kanceláři ŠJ osobně , telefonicky na čísle 530332600 nebo emailem
odhlaskyms@email.cz ve znění \jméno, příjmení dítěte, doba odhlášení.. Každý den předem do 13.15 hodin .
Později nebude strava odhlášena. První den nemoci pokud si stravu neodhlásite, můžete si ji vyzvednout do
jídlonosiče ve výdejní době pro cizí strávníky pouze od 11.10-11.20 /později ne/. Neodhlášená a neodebraná
strava je strávníkovi účtována. Stravu je třeba odhlásit při přechodu z měsíce na měsíc, protože pokud nemáte
dítě odhlášeno datumově (např.: 12. 4. - 3. 5.), ale jen do konce měsíce, je s ním od 1.dne následujícího měsíce
počítáno. Odhlášená a zaplacená strava již nejde zpět nahlásit. Koncem roku kalendářního nebo školního se
uzavírají odhlášky o 3až 4 dny dříve/v této době můžete jídlo vyzvednout do jídlonosiče.
V době nepřítomnosti žáka ve škole 2. den, je povinen rodič stravu odhlásit, pokud tak neučiní, oběd doplatí
v plné výši jako cizí strávník – v tomto případě nedodržel podmínky školního stravování.
Doba prázdnin – každý strávník ZŠ je automaticky odhlášen. Výlety, ředitelská volna a jiné akce si musí každý
strávník odhlásit sám
Úhrada stravného: Stravné se platí zálohově, na září poslední týden v srpnu. Na každý následující měsíc se
záloha stravného hradí většinou poslední den v měsíci nebo první den následujícího měsíce (např.: říjen - 30. 9.
nebo 1.10.). .Doba výběru vždy upřesněna na nástěnce, webových stránkách MŠ).
Odhlášená strava se vyúčtuje v dalším měsíci. Neuhrazená strava nebude strávníkovi vydána.
Strávník je povinen si včas zjistit termín k úhradě stravného a v tomto termínu je uhradit. Platí se hotově u
vedoucí školního stravování. Přeplatky za červen se vydávají poslední tři dny v červnu (den upřesněn na
nástěnce).
Rodiče mají možnost seznámit se s jídelním lístkem a provozním řádem ŠJ, který je vyvěšen ve ŠJ a na chodbě
mateřské školy. Na požádání předloží vedoucí školního stravování náležité předpisy, vztahující se ke školnímu
stravování.
DÍTĚ SI OBĚD BUDE ODHLAŠOVAT SAMO :
ANO
NE
zaškrtnout
Přihláška ke stravování ve školní jídelně Mateřské školy, Vémyslice, okres Znojmo, příspěvkové
organizaci, tel.: 534001914, e-mail: msvemyslice@centrum.cz, www.materskeskolky.cz
Školní rok:
---------------------------------------------------------------------Škola:
---------------------------------------------------------------------Jméno žáka:
---------------------------------------------------------------------Třída:
---------------------------------------------------------------------Datum narození:
---------------------------------------------------------------------Bydliště:
---------------------------------------------------------------------Telefonní spojení:
---------------------------------------------------------------------Závazně přihlašuji své dítě ke stravování ve školní jídelně v těchto dnech týdne (zvolené dny zakroužkujte):
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Upozornění: Pokud strávník bez včasné omluvy (viz pokyn pro strávníky ) nahlášenou stravu v označený den
neodebere, bude mu jeho cena započítána. Potvrzuji správnost údajů a zavazuji se, že budu včas hradit stravné.
Datum :

Podpis rodičů:

