Přihláška ke stravování
Školní jídelna ŽŠ a MŠ MOTÝLEK, Kopřivnice, Smetanova 1122
Vážení rodiče, strávníci,
jako nová vedoucí školní jídelny Vás žádám o vyplnění přihlášky ke stravování.
Na základě písemné přihlášky ke stravování je strávník přihlášen ke stravování na dobu neurčitou. Veškeré změny
včetně nepřítomnosti ve škole je nutno nahlásit vedoucí školní jídelny. Úplné zrušení stravování doložte písemně.
Odhlášení stravy je možné provést:
- prostřednictvím internetu přes portál E-strava/e-mail = jidelna.motylek@seznam.cz
- mimořádně telefonicky na čísle 556 810 242
Pokud tak strávník (rodiče) neučiní – stravné propadá a za neodhlášený (odebraný i neodebraný) oběd bude zpětně
požadována úhrada.
Oběd musí být přihlášen nebo odhlášen nejpozději do 12:00 hodin předcházejícího dne. Po dobu nepřítomnosti
strávníka ve škole je on nebo jeho zákonný zástupce povinen stravu odhlásit. Pouze první den nepřítomnosti ve škole
mají žáci dle zákona 561/2004 Sb. nárok na dotované stravné a je možné si oběd vyzvednout. Následující neodhlášený
den bude účtován v plné výši. Do stravovací kategorie jsou strávníci, zařazeni podle data narození, dle vyhlášky
107/2005 Sb.
Dnem nástupu do MŠ nebo ZŠ musí mít dítě zaplacenou zálohu na stravování. Výše zálohy na stravování činní
600Kč., která se vyúčtovává v měsíci červnu následujícího roku.
Stravné je vyúčtováno měsíčně v hodnotě odebrané stravy. Inkaso provádíme vždy k 15.dni následujícího měsíce.
Dále upozorňujeme rodiče, že žáci v době prázdnin, ředitelského volna či v době, kdy není vyučování nemají nárok
na dotovaný oběd (§ 119 školského zákona).
Přihláška ke stravování platí po celou dobu školní docházky.
Jméno a příjmení žáka/yně: ………………………………………datum narození:……………….......
Adresa trvalého bydliště: ………………….................................................... třída:................................
Jméno a příjmení otce:……………………………….....................mobil:…………………………......
Jméno a příjmení matky:..................................................................mobil:..............................................
(nutno vyplnit alespoň jeden aktivní) email……………………………...
Možnosti placení stravného:

1) Inkasní platba – ve vaší bance je nutné dát souhlas s inkasem pro sběrný účet č. 9516140267/0100
2) Složenkou – platba na poště
Číslo mého účtu: (nutno vyplnit) …………………………………../…….............
Beru na vědomí, že výše uvedené údaje mohou být použity do matriky školní jídelny a předávány dle
vyhlášky č. 364/2005, o dokumentaci škol a školských zařízení, a že školní jídelna zpracovává osobní údaje v
souladu s Nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 (GDPR).
Potvrzuji správnost údajů a zavazuji se, že budu včas platit poplatky za stravování. Za včasné odhlašování stravy
zodpovídá strávník, resp. rodiče!
…………………………......................
místo, datum

....................................................
podpis zákonného zástupce žáka

Vyplněnou přihlášku odevzdejte do školní jídelny.
ustřihnout pro navedení inkasa
Souhlas s inkasem bez uvedení variabilního symbolu:
ZŠ a MŠ Motýlek , p.o. Smetanova 1122, Kopřivnice
Číslo sběrného účtu:

9516140267/0100

Termín srážky stravného vždy k 15. v měsíci

