MATEŘSKÁ ŠKOLA,PRÁČE,OKRES ZNOJMO-PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
671 61 Práče 11 , tel. MŠ - 515271230, ŠJ-702 61 90 61.
E-mail: msprace@tiscali..cz, IČ: 70991481

Přihláška ke stravování na školní rok: ___________
Příjmení a jméno………………………………………..……………………………….….
Trvalý pobyt………………………………...………Datum narození……………………...
Telefon………………………………………...…….Státní příslušnost…………………….
Přeplatek stravného bude vrácen na - běžný účet, ze kterého se platí platby stravného/ hotově
.………………………………………………………………………………………..............................
Stravování:

celodenní………………..ano ne 1)
polodenní………………..ano ne 1)
oběd……………………..ano ne 1)

1)vybranou variantu zakroužkujte
a to ode dne:………………………………………..
Úhrada stravného :
Na účet číslo (trvalý příkaz):

2100430971/2010

Variabilní symbol dostanete od vedoucí stravování a zůstává stejný po celou dobu navštěvování
mateřské i základní školy v Práčích.
Podmínky stravování:
Obědy se odhlašují do 12 hodin předešlého dne,
a to zapsáním do sešitů, které jsou umístěny v šatnách MŠ, nebo telefonicky na číslo tel. 702 619 061
od 8,00 do 12,00 hod. nebo sms na 702 619 061 (uvádějte přesné datum nikoliv zítra nebo pozítří ! a
datum kdy nastoupí).
V době nemoci si rodiče mohou první den nemoci oběd odebrat domů do přinesených jídlonosičů,
nikoliv plastových nádob, v době od 11,20 hod. do 11.30 hod.
Další neodhlášené dny, kdy dítě nemá nárok na školní stravování podle školského zákona 561/2004 §
122 odst.2, budou rodiče hradit v plné výši, tj. plus provozní a mzdové náklady ke stravnému.
Za neodhlášené nebo nevyzvednuté obědy se neposkytuje finanční ani věcná náhrada, paní kuchařky
tyto obědy vydají dětem na přídavky.
Pokud dítě přichází do MŠ později přesnídávku již z hygienických důvodů neobdrží (vyjma ovoce a
suchého pečiva).
Stravné se platí trvalým příkazem předem do 15. dne v měsíci předcházejícím. (15. musí být
peníze na účtu, tak podle toho zadejte, prosím, datum splatnosti)
Vyúčtování stravného je jednou ročně v červenci.
Změny stravování, které by měly vliv na výšku stravného(celodenní, polodenní), je nutno nahlásit do
28. dne předchozího měsíce vedoucí ŠJ (ne paní učitelce).
Pokud nebude opakovaně zaplaceno stravné včas, je to důvod pro vyloučení dítěte ze stravování i
z MŠ.
Ve školní jídelně má mít každý žák ZŠ přezůvky se světlou podrážkou.
Potvrzuji správnost údajů a zavazuji se oznámit jakoukoliv změnu týkající se stravování a dodržovat
řád a směrnici školní jídelny a mateřské školy, zveřejněny na vývěskách v objektu školní jídelny a
mateřské školy. Dále souhlasím, že výše uvedené údaje mohou být použity do matriky ŠJ dle § 2 ,
vyhlášky č. 364 /2005 Sb. o vedení dokumentace a zákon č. 101 /2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

V Práčích.dne:...................................podpis zákonného zástupce........................................................

