ZÁKLADNÍ ŠKOLA POBĚŽOVICE, okres Domažlice
MASARYKOVA 282, 345 22 POBĚŽOVICE

INFORMACE O CENĚ A PLATBĚ STRAVNÉHO PRO ŠKOLNÍ
ROK 2018/2019
Školní kuchyně připravuje jedno jídlo denně. Cena stravného se řídí podle věku dosaženého
v daném školním roce:
I. kategorie
žáci 7 -10 let
20,- Kč
II. kategorie
žáci 11-14 let
22,- Kč
III. kategorie
žáci 15 a více let
25,- Kč
Dospělí
28,- Kč
Svačina
všechny kategorie
13,- Kč
Platby za stravné budou od školního roku 2018/19 prováděny zpětně za 1 měsíc.
Přeplatky na kontech žáků budou odečteny z první platby ve školním roce 2018/19.
ZPŮSOB ÚHRADY STRAVNÉHO:
- inkasem z běžných účtů k 20. dni v měsíci za měsíc předchozí – č. účtu: 762647329/0800
(v bance je potřeba udělat povolení k inkasu).
Hotovostní platba v kanceláři ŠJ k 20. dni v aktuálním měsíci za měsíc předchozí.
PLATBA ZA MĚSÍC ZÁŘÍ BUDE INKASOVÁNA K 20. 10. 2018.
V případě neuhrazení stravného bude strávník písemně upozorněn a stravné je nutné uhradit
nejpozději do 15 dnů od vyzvání. Pokud tak neučiní, bude strávník vyřazen ze školního
stravování do doby, než bude stravné uhrazeno.
Každý žák ŠJ musí mít na nový školní rok řádně vyplněnou písemnou přihlášku na stravování
(u vedoucí školní kuchyně, nebo hlavní kuchařky).
Obědy je nutné odhlašovat nejméně 1 den předem, v případě onemocnění nejpozději do 7.00
hod na daný den v kuchyni, nebo telefonicky:
kancelář - 379 497 608 (hovory jsou přesměrovány na tel. číslo do kuchyně)
kuchyň - 379 497 231
Obědy do vlastních jídlonosičů /ne šroubovací sklenice/ se podávají pouze 1. den nemoci od
11.00 do 11.30 hod.
Přihlášky ke stravování bude možné podávat od 28. 8. 2018 ve školní kuchyni. Dále je možné
zanechat řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku v poštovní schránce u hlavního vstupu do
školy. Pokud žádáte stravování od 4. 9. 2018, je nutné přihlášku odevzdat nejpozději do
31. 8. 2018.
Jídelníčky budou k dispozici v týdnu od 27. 8. 2018
V Poběžovicích 14. 8. 2018
……………….
Ing. Petr Lehner
ředitel školy
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