
Školní jídelna ZŠ a MŠ Býchory                                                  Školní rok 2017/2018 
 

PŘIHLÁŠKA  KE  STRAVOVÁNÍ 

 

Třída ..MŠ.....                         Datum narození strávníka:………………………….            

 

Jméno strávníka…................................................................................................................... 

 

Bydliště ………........................................................................................................................... 

 

Přihlašuji své dítě  ke stravování ve školní jídelně v tyto dny : 

     PO          ÚT          ST          ČT          PÁ            (nehodící  přeškrtněte) 

 
věková skupina :            cena stravného: 

strávníci    3 - 6 let    na 4 hod.     26,00 Kč / oběd 19,00 Kč +  přesnídávka  7,- Kč/                               

                   3 - 6 let    celodenní    32,00 Kč / oběd 19,00 Kč +  přesnídávka  7,- Kč  +  svačina  6,00 Kč/                      

                   nad 6 let  celodenní    34,00 Kč / oběd 21,00 Kč +  přesnídávka  7,- Kč  +  svačina  6,00 Kč/  

/Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku podle věku, kterého dosáhnou 

v daném školním roce – tj. od 1.9.2017 do 31.8.2018/ 
(případná změna stravného bude včas oznámena) 

 

Platbu za stravné budu zálohově hradit :  (označte křížkem)   

     _ - v hotovosti  u vedoucí ŠJ do 15. dne v měsíci 

     _ - ze sporožirového účtu   č.  ....................................... vedeném u České spořitelny v Kolíně 

                /souhlas s inkasem si vyzvedněte u vedoucí ŠJ/  

     _      - přímým bankovnictvím    /tj. platbou přes internet - podmínky dohodněte s vedoucí ŠJ/ 

 

 

V .......................... dne ............... 2017                        ................................................ 

                                                                                                 podpis zákonného zástupce 

Uveďte telefonní číslo na kterém Vás lze kontaktovat    ……….................................. 

 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-zde oddělte -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 

UPOZORNĚNÍ  PRO RODIČE : 

*Platba - hotově -  uhradit nejpozději do 15. dne daného měsíce 

              - přes sporožiro – provádí se srážkou z účtu do 15. v měsíci  

              - běžným účtem – do 15. v měsíci – aby byla úhrada připsána včas na BÚ ŠJ 
                *Odhlášení obědů - ze zdravotních důvodů dítěte lze oběd odhlásit      

   POKUD PLATBA NEBUDE PROVEDENA DO 20. V MĚSÍCI – nebude dítě stravováno 

   celý následující měsíc !!! 

*Odhlášení obědů – ze zdravotních důvodů dítěte je nutné oběd odhlásit  !!! 

   - nejpozději do 7.00  hodin odhlašovaného dne. 

   První den nemoci lze oběd vyzvednout do jídlonosiče   /nedáváme do skla/  
   vchodem určeným pro cizí strávníky /ze zadní strany ŠJ/  od 11.00 do 11.45 hodin.  

   Do prostor školní jídelny je rodičům vstup  z a k á z á n.  

*V ostatních případech je nutné oběd odhlásit nejpozději den předem. 

   Můžete využít i telefonní záznamník – nezapomeňte srozumitelně nahlásit : 

   jméno dítěte, třídu a dny odhlášení/přihlášení, nebo e-mail. 

  Ostatní dny je dítě automaticky přihlášeno dle údajů na přihlášce ke stravování. 

  V případě, že oběd neodhlásíte bude Vám účtována plná cena oběda, tj. potraviny +  

  režijní náklady tj. 50,00 Kč. 

*Případné další změny ve stravování oznamte prosím včas p. Machové, vedoucí školní jídelny  

  telefon školní jídelny 321 798 431   nebo na      e-mail adrese: jidelna.bychory@seznam.cz   


