Centrum dětí a mládeže Česká Kamenice
Školní jídelna

PŘIHLÁŠKA STRÁVNÍKA
Jméno a příjmení: ……………………………………………………….
Datum narození: ………………………Č.účtu…………...........................
Adresa: ………………………………………………………………….
Třída : …………Tel. kontakt na rodiče…………………………………
V České Kamenici dne: …………..

.…………………………………………
podpis rodiče (zák. zástupce) stvrzuje, že je seznámen s podmínkami viz níže

__________________________zde oddělte a uschovejte ________________________
Cena obědu = cena potravin.
I. kategorie 7-10 let 23,- Kč II. kategorie 11-14 let 26,- Kč III.kategorie 15 a více let 31,- Kč.
Do věkových kategorií jsou žáci zařazování dle dosaženého věku v daném školním roce (pro školní rok 2016/2017 od
1.9.2016 do 31.8.2017).
Za obědy se platí hotově a nebo bank. převodem měsíčně předem, záloha dle kategorií I. kategorie 520,- Kč,
II. kategorie
580,- Kč a III. kategorie 690,- Kč. Ve školním roce je první záloha na měsíc září splatná do 30.8., poslední je záloha na měsíc
červen a je splatná do 30. května. Přeplatky se vrací v měsíci červenci na bankovní účty, odkud zálohy chodili během
školního roku. Strávníci, kteří platí hotově si případné přeplatky vyzvednou v pokladně školní jídelny poslední týden
v červnu.
Číslo účtu školní jídelny pro platby záloh na stravování 0921414339/0800 použijte VS, který vám byl přidělen při
přihlašování. Pokud nebude uveden správný VS, může se stát, že platba nebude moci být umístěna na strávníka.
V době nemoci není možné žákům poskytovat dotovanou stravu (oběd). Jídlo je možné odebrat do jídlonosiče pouze první
den nemoci nebo z důvodu nenadálé nepřítomnosti žáka ve škole. V dalších dnech nemoci či jiné nepřítomnosti se může
dítě stravovat pouze za plnou cenu oběda, to je 52,- Kč.V případě, že žák není na další dny nemoci řádně odhlášen, je
povinností zákonného zástupce uhradit tyto obědy v plné výši, tedy 52,- Kč za jeden oběd a to i v případě, že oběd
nebyl odebrán.
Oprávněnost odběru dotované stravy podléhá státní kontrole.
Žák má nárok na oběd za dotovanou cenu (cenu potravin) pouze při pobytu ve škole. Pokud žák není ve škole, je rodič či
zák. zástupce povinen dítěti oběd odhlásit. Za toto odhlášení nese plnou zodpovědnost rodič či zákonný zástupce.
Odhlásit strávníka z obědů lze nejpozději den předem do 14 hodin a to telefonicky, osobně v kanceláři ŠJ či přes portál
www.strava.cz , přihlašovací údaje obdržíte u vedoucí ŠJ.
Řádně neodhlášená strava propadá bez náhrady.
Číslo telefonu do kanceláře ŠJ 412 584 045

