





Mateřská škola Stonožka Sopotnice č.p.312, PSČ 561 15E-mail:ms.sopotnice@tiscali.cz,tel.:465584127,465584190-ŠJ
Přihláška ke stravování – bezhotovostní platba:
od …………. do …………
VS:……………
Jméno a příjmení dítěte (strávníka) : …………...................................................
Datum narození: …...……………… Bydliště: ……………………….………………
Telefon:  ………...………………….E – mail:………………………………………..
MŠ – přesnídávka -oběd-svačina *    ZŠ –….třída,zaměstnanci*    Cizí strávníci…….*
                ZŠ – svačina*    		    Cizí strávníci - dovoz*
Pro převod případného přeplatku po ročním zúčtování stravování uvádím:
Číslo účtu:……………….…………./………kód banky.
Potvrzuji,že jsem seznámen(a) s níže uvedenými podmínkami.
…………………………………………………….
V Sopotnici dne:                                               podpis zástupce dítěte, strávníka
*nehodící se škrtněte      ===============ZDE odstřihněte a odevzdejte v ŠJ či MŠ==================
Mateřská škola Stonožka, Sopotnice č.p. 312, PSČ 561 15
E-mail: ms.sopotnice@tiscali.cz, sj.sopotnice@tiscali.cz
tel.: MŠ 465 58 41 27, školní jídelna  465 5841 90, 739 755 742 
Podmínky přihlášky ke stravování
ÚHRADA STRAVNÉHO + ŠKOLNÉHO	
Úhradu je nutné provést vždy předem –nejpozději do 25. dne předcházejícího měsíce stravování bezhotovostním převodem na účet č.: 222 438 032/0300,Variabilní symbol: …
Výše zálohy stravného = počet dní x sazba stravného
Výše platby školného…………300,-Kč
Denní sazby stravného:
ź	předškolák s odkladem školní docházky…………………………………....….34,- Kč
ź	dítě s celodenní docházkou (přesnídávka+oběd+svačina)…….…...................…30,- Kč
ź	dítě s polodenní docházkou (přesnídávka+oběd, nebo oběd+svačina)…..23,-(27,-),- Kč
ź	dítě ZŠ: I. kategorie………… (6-10 let)…………......................………….….....20,- Kč
                   II. kategorie………… (11-14 let)……………......................……….…...22,- Kč
                   III. kategorie………... (15-18 let)……………….........................….…....23,- Kč
ź	cizí strávníci: dle pokynů hospodářky MŠ……………………………..…….…..56,- Kč
ź	svačina ZŠ……….......................................................................…...............11,-(16,-) Kč
V případě úhrady stravného či  školného u dvou a více dětí, či více strávníků různých kategorií z jedné rodiny (např.dítě MŠ+dítě ZŠ, děti MŠ, cizí strávník+dítě MŠ,apod…) lze dohodnout  společnou formu úhrady s hospodářkou  MŠ na tzv. „hlavní konto“ strávníka.


























Vyúčtování skutečných nákladů stravování bude prováděno 1x ročně, na konci školního roku (u MŠ tedy k 31.8.). O měsíční kontrolu počtu odebrané a odhlášené stravy můžete požádat hospodářku MŠ. Přeplatky vracíme na účet uvedený v Přihlášce ke stravování. Přeplatky je také možné převést do následujícího školního roku, nebo na konto spoluplátce – a to na základě Vaši písemné žádosti o vypořádání přeplatku.
PŘÍJEM ODHLÁŠEK A PŘIHLÁŠEK:
a) Telefonické nebo osobní odhlašování (přihlašování): žáci ZŠ a cizí strávníci -1 pracovní den předem do 14.00 hod, děti MŠ - do 7.30 hod dne odhlášení 
b) Internetové přihlašování – 1 pracovní den předem do 13.00 hod. 
  Internetové ohlašování – 1 den předem do 24.00 hod. Přihlašovací údaje k internetovému účtu strávník získá u hospodářky MŠ.
c) Přihlašování, odhlašování, výběr druhu oběda prostřednictvím terminálu ve ŠJ – 1 pracovní den předem. Pouze pro ZŠ a cizí strávníky, kteří si v kanceláři hospodářky zálohově zakoupí elektronický čip. Za ztracený a poškozený čip se náhrada neposkytuje.
Ukončení stravování je strávník povinen ihned nahlásit v kanceláři ŠJ. Pokud tak neučiní, jsou mu i nadále strhávány peníze ze stravovacího konta dle zadaných stravovacích zvyklostí.
NEMOC – je nutné odhlásit,dítě v době nemoci nemá nárok na oběd dle vyhl.107/2005 Sb. o školním stravování, pouze první den je možné neodhlášený oběd odebrat do jídlonosiče. 
Další dny nemoci je možno odebírat obědy POUZE za plnou cenu 56,- Kč.
PRÁZDNINY jsou trvale odhlášeny pro děti MŠ a ZŠ, ostatní školní akce se odhlašují individuálně! Provozní doba školní jídelny :  6,00  -  14,30 hodin.
Školní jídelna: 465 584 190, 739 755 742            Mateřská škola: 465 584 127, 605 416 362  

