Základní škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Školní 284, 664 53
tel. školní jídelna: 544 254 088

Přihláška ke stravování na školní rok 2017/2018
Výše zálohy na jednotlivé druhy stravy podle věku žáka:
7 – 10 let:
11 – 14 let:
15 a více let:
(žák narozený 1.9.2007-31.8.2011)
(žák narozený 1.9.2003-31.8.2007)
(žák narozený do 31.8.2003)
jen svačinky:
220,--Kč
jen svačinky:
220,--Kč
jen svačinky
220,-- Kč
jen obědy:
380,--Kč
jen obědy:
420,--Kč
jen obědy:
520,-- Kč
svačinky i obědy:
600,--Kč
svačinky i obědy:
640,--Kč
svačinky i obědy:
740,-- Kč
Podle Vyhl.č.107/2005Sb. ve znění pozdějších předpisů daných Vyhl.č.107/2008Sb. jsou žáci zařazování do kategorií podle věku.
Měřítkem je období od 1.9. do 31.8. Pokud v průběhu tohoto období dosáhne žák věku vyšší kategorie, je v této vyšší kategorii zařazen
již od 1. září. Žáci, kteří se stravují ve školní jídelně, jsou povinni se řídit Provozním řádem a Vnitřním řádem školní jídelny.
Placení stravného probíhá bezhotovostně a to převodem z účtu a nebo složenkami. Způsob platby převodem z účtu je zálohový,
přeplatky budou vyúčtovány a vráceny na účet plátce podle Vašeho přání (viz. přihláška ke stravování), max. však 2x ročně a to ke 31.1.
přeplatky vyšší jak 500,-- Kč a ke 30.6. budou vráceny všechny přeplatky. Převodní příkaz nebo zaplacení složenky je třeba provést
tak, aby stravné bylo připsáno na účet školy nejpozději poslední pracovní den předchozího měsíce. Je-li v základní škole více
sourozenců, je možné platit jedním převodním příkazem, popř. jednou složenkou s tím, že určíte, který ze sourozenců je „hlavním
plátcem“. Při platbě stravného převodním příkazem i složenkou je nutné uvést variabilní symbol, podle kterého se platby zapisují.
Variabilní symbol se skládá z osobního čísla žáka doplněného o číslo 1 (xxxxx1). Stravné je možné zaplatit i jednorázově na období delší
než jeden měsíc, doporučujeme max. na polovinu školního roku.
Upozornění: stravné na měsíc září je třeba uhradit do konce měsíce srpna, poslední platba ve školním roce bude v měsíci květnu.
Na zaplacení stravného na měsíc září je možné si vyzvednout složenku ve školní jídelně již v měsíci červnu 2017.
Název účtu ZŠ:
ZŠ Újezd u Brna, okr. Brno-venkov, příspěvková organizace
Bankovní spojení: KB Brno-venkov: 27-5828690227/0100
Ve školní jídelně se připravují dvě hlavní jídla. Žáci odebírající obědy jsou automaticky přihlášeni na jídlo č.1. Pokud rodiče chtějí
využívat možnosti vývěru ze dvou hlavních jídel, je třeba, aby si pro své dítě zakoupili kartu nebo žeton, pomocí kterých si žáci sami u
objednacího boxu ve ŠJ a terminálu v budově školy provádějí výběr. Výběr je možné provádět také na internetu přes internetový portál
www.strava.cz/istravne. Přístup na tento portál je i přes web ZŠ: http://zs.ujezdubrna.info. Číslo naší školní jídelny (zařízení) je: 0645.
Stravu lze přihlašovat a nebo odhlašovat do 14.00 hod. předchozího pracovního dne. Doporučujeme vyplnit na přihlášce e-mailovou
adresu a následně (nejdříve poslední týden v měsíci srpnu) si na internetu na kartě Vašeho dítěte nastavit zasílání zpráv o stravování
Vašeho dítěte. E-mailová adresa je využívána vedoucí školní jídelny k zasílání měsíčního přehledu stravování, zpráv o zaplacení
stravného a v případě, je-li třeba mimořádně sdělit zprávu ohledně stravování Vašeho dítěte.
Upozorňujeme, že žáka je možné na stravování přihlásit jen tehdy, má-li zaplaceno stravné. Při nezaplacení stravného a nebo jeho
nedoplatku je v kompetenci vedoucí ŠJ žáka ze stravování odhlásit do doby, než bude stravné uhrazeno.
Se zavedením řízeného výdeje stravy mají žáci, kteří vlastní identifikační media (žetony nebo karty), možnost si sami stravu
přihlašovat a to i tu stravu, kterou běžně neodebírají (svačinky-obědy). Pokud Vaše dítě tohoto využívá, doporučujeme zasílat na účet ZŠ
vyšší zálohu na stravné, než je uvedeno v této přihlášce.
V Újezdě u Brna 25. dubna 2017
Holubová Marie, vedoucí školního stravování
======================================== zde odstřihněte ===========================================

Přihláška na stravování ve školním roce 2017/2018
Podmínkou přihlášení dítěte ke školnímu stravování je seznámení se s Provozním řádem školní jídelny a Vnitřním řádem školní jídelny
(k dispozici ve školní jídelně nebo na web: zs.ujezdubrna.info )

Příjmení a jméno žáka: ………………………………......…………….……….

Osobní číslo žáka: …............……...…..…
(doplněné o číslo 1 tvoří variabilní symbol )

Adresa trvalého bydliště: …………………………….…………......……………………………………….………….………
Datum narození:

……………….….……..………….……...…………..

Druh odebírané stravy (nehodící se škrtněte):

jen svačinky

Třída ve šk. roce 2017/18: …......….…...…

jen obědy

svačinky i obědy

Příjmení, jméno, osobní číslo, datum narození a třída sourozenců, kteří platí stejným bank. převodem:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……........………………….…...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……........………………….…...

Název a číslo účtu, ze kterého bude stravné hrazeno a na který se budou vracet přeplatky:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………

Přeplatky si přejete vracet:

1x ročně (až ke 30.6.)

2x ročně (ke 31.1. a 30.6.)

(nehodící se škrtněte)

Přihláška pro objednávání stravy po internetu
(vyplní pouze ti, kteří mají zájem využívat internetu k výběru druhu jídla, k odhlašování/přihlašování stravy, zasílání měsíčního hlášení a informací o zaplacení stravného)

Uživatelské jméno:

………….………………………….…………………...

Heslo:

………..…………..…………….………………………

Uživatelské jméno a Heslo si můžete zvolit libovolné, avšak bez diakritiky – háčků, čárek a mezer mezi slovy. Každý žák musí mít své uživ.jméno a heslo.

E-mail (některého z rodičů) pro zasílání informací: ……………………………........…………………………………………..
……………………………………..
datum

……………………………………….………………
podpis rodičů

