PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ V MŠ
Školní jídelna Základní školy a Mateřské školy Velká Polom, př. org.
Mateřská škola *

Velká Polom Horní Lhota

*)

Hrabyně

nehodící se škrtněte

Stravování od (školní rok, nebo měsíc a rok zahájení docházky do MŠ)

Dítě

Jméno a příjmení

Datum narození

Bydliště

Zák. zástupci

Potravinové alergie

Jméno a příjmení

Telefon a příp. e-mail

Jméno a příjmení

Telefon a příp. e-mail

Způsob platby (vyberte zaškrtnutím):

trvalý příkaz

složenka

Potvrzuji správnost údajů a zavazuji se včas hradit stravné. Současně prohlašuji, že jsem seznámen(a) s pravidly
pro přihlašování a odhlašování, se sazbami stravného a s pravidly pro nárok na zvýhodněnou cenu.
Svým podpisem potvrzuji, že souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účely stravování dítěte v MŠ.

V

dne

podpis

------------------------ zde oddělte a informaci si ponechte ------------------------

INFORMACE PRO RODIČE
Každý strávník musí mít řádně vyplněnou a odevzdanou přihlášku ke stravování.
Bez vyplnění údajů o jméně a příjmení, datu narození a bydlišti dítěte, zvoleném způsobu platby, telefonním kontaktu
alespoň na jednoho zákonného zástupce a podpisu zákonného zástupce je přihláška neplatná.

Dítě platí za stravování v MŠ zvýhodněnou cenu.
Po dobu nemoci nebo nepřítomnosti v mateřské škole má dítě nárok na stravu za zvýhodněnou cenu
nejvýše první den nepřítomnosti. Pokud není dítě z MŠ řádně a včas odhlášeno,
platí v dalších dnech plnou cenu, a to bez ohledu na to, zda stravu odebralo, či nikoli.
Věnujte proto odhlašování náležitou pozornost!
Stravování v MŠ
celodenní
polodenní
dopolední svačina

zvýhodněná cena

plná cena

31,00 Kč
25,00 Kč
8,00 Kč

69,00 Kč
57,00 Kč
14,00 Kč

Možnosti platby:

- trvalým příkazem (stálá měsíční platba) - částka 600 Kč/měs.
č.ú. 181811426/0300, variabilní symbol si vyžádejte u vedoucí školní jídelny
- složenkou (úhrada musí být provedena do 15. dne aktuálního měsíce)

Odhlašování:

- do 8. hodin předchozího dne v příslušné mateřské škole (MŠ provede odhlášení)
- případně telefonicky do 9. hodin předchozího dne na tel.čís. ŠJ: 725 913 401 *)
*) tím není dotčena povinnost zákonného zástupce omlouvat dítě z docházky v MŠ

Jídelníček:
www.zsvelkapolom.cz

Další informace ke stravování u vedoucí školní jídelny:
Telefon:
725 913 401
E-mail: jidelnavelkapolom@seznam.cz

