Informace pro rodiče
Vážení rodiče,
Školní jídelna při Základní škole a mateřské škole Častolovice provádí platby stravného souhlasem k inkasu
přes účet 188415004/0300 ČSOB. Strávník/zákonný zástupce/ uhradí platbu na měsíc září a to do 25. srpna - ve
výši : počet stravovaných dnů v měsíci x potravinová norma v příslušné kategorii.
Účet školní jídelny při Základní škole a Mateřské škole Častolovice 188415004/0300
Variabilní symbol = 111 + evidenční číslo strávníka
Zpráva pro příjemce = jméno strávníka
Tímto způsobem bude mít uhrazen měsíc září a pak k 15.9. uhradí zálohu ve výši : počet stravovaných dnů
v měsíci x potravinová norma v příslušné kategorii plus bankovní poplatek násobku denní sazby na říjen /předpis dá
jídelna/. Pokud tak neučiní , bude mu předepsaná platba – inkaso ve výši 40 násobku denní sazby k 15.9.. Tím bude
mít doplacen měsíc září a předplacen měsíc říjen. V tomto případě je nutné, aby strávník /zákonný zástupce/ zvýšil
limit plateb ve své bance. Přihlášku na stravování odevzdají pouze strávníci, kteří se minulý rok ve školní
jídelně nestravovali. Trvalé odhlášení ze stravování musí být provedeno písemně v kanceláři ŠJ. Přihlášení,
odhlášení ke stravování probíhá dle vnitřního řádu školní jídelny do 13.30 hodin předcházejícího pracovního dne.
V mateřské škole dle soupisu strávníků na jednotlivých odděleních, přihlášení je na celý den, pokud zákonný zástupce
strávníka neupřesní jiným způsobem. Vyúčtování stravného probíhá vždy po skončení měsíce a je rozesíláno emailem.
Přeplatky nebo nedoplatky při inkasním způsobu úhrady jsou vždy započítány do stravného na měsíc následující.
Případné přeplatky se vrátí strávníkům základní školy k 15.7. nebo zůstanou na stravovacích účtech do nového
školního roku. Celoročním strávníkům MŠ a ostatním provozním pracovníků se provede vyúčtování výše uvedeným
způsobem.
Přihlášky ke stravování jsou k dispozici ve školní jídelně spolu s tiskopisem k podání souhlasu k inkasu bance /
jsou k dispozici na i www.zs-castolovice.cz/. Zde bude mít strávník přidělen variabilní symbol, pod kterým budou
evidovány jeho platby z peněžních ústavů.
Možnosti platby:
Účet 188415004/0300 je určen pro platby ze všech bank. K ceně obědů je připočítán poplatek za platbu
inkasem 2,- Kč.
S případnými dotazy se obracejte na vedoucího ŠJ pana Petra Papáčka, tel. 494 323 821, 778 113 075, e-mail jidelna@zs-castolovice.cz.
Součástí závazné přihlášky ke stravování ji i souhlas se zpracováním osobních údajů, který je možno kdykoliv
odvolat.
Vnitřní řád školní jídelny je vyvěšen na webových stránkách školy, dále je k dispozici na nástěnce ve školní jídelně, na
jednotlivých třídách mateřské školy a u vedoucí školní jídelny.
Podpisem ztvrzuje strávník nebo zákonný zástupce souhlas s vnitřním řádem ŠJ, který bude vždy aktualizován
při změně nebo počátkem školního roku a strávník a je také povinen se průběžně seznamovat s veškerými změnami,
které jsou vyvěšeny na nástěnce ŠJ nebo na webových stránkách školy.
Mgr. Martin Odl, ředitel školy
__________________________________________zde odstřihnout___________________________________________
Závazná PŘIHLÁŠKA NA STRAVOVÁNÍ

Základní škola a mateřská škola Častolovice, Komenského 209
517 50 Častolovice

příjmení, jméno strávníka …………. …………………………. dat.narození……………………….
trvalý .pobyt strávníka ……………………………………………..

st.občanství ……………… třída, oddělení ………………………

zák.zástupce ……………………………… bydliště zák.zástupce………………………… telefon zákon.zástupce ……………………..
E-mail………………………………………
zdravotní způsobilost strávníka : ……………………………………
zahájení : ……………………………….

ukončení : ……………………………..

Prohlášení zákonného zástupce : Tímto stvrzuji zřízení svolení k inkasu ve prospěch účtu školní jídelny číslo 188415004/0300
ke dni 15. v měsíci.
Poplatky za inkaso stravného, který hradí strávník – 2.- Kč,

Datum ……………………

Číslo účtu strávníka

…………………………………

Přidělený variabilní symbol

………………………..
Podpis zák. zástupce……………..……………………

