INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ NAŠÍ ŠKOLY
Školní jídelna při ZŠ a MŠ Velké Losiny, nabízí našim žákům zdravé stravování.
Cena oběda pro žáky ZŠ:
7 - 10 let

24,00 Kč

11 - 14 let

28,00 Kč

15 a více let

31,00 Kč

Cena svačiny pro žáky ZŠ:
1. - 9. třída

15,00 Kč

Cena celodenní stravy pro žáky MŠ:
3 – 6 let

36,00 Kč

7 leté

46,00 Kč

Platba stravného (v MŠ i školného):
Od 1. 9. 2016 došlo ke změně výběru plateb za stravné a školné (dále jen „služby“) v MŠ
i ZŠ. Služby je možné hradit pouze bezhotovostním stykem, a to prostřednictvím
povolení k inkasu.
Za účelem zřízení povolení k inkasu obdrží každý nový klient návratku s číslem účtu
školy a variabilním symbolem. Na základě toho si zadá povolení (souhlas) k inkasu
u své banky (možno i přes internetové bankovnictví).
Platbu na služby si jejich poskytovatel (škola) strhává vždy k 20. dni
předcházejícího měsíce (dle platných legislativních požadavků se jedná o zálohu na
následující měsíc). Tzn., že první záloha bude stržena 20. 8. příslušného roku a bude se
jednat o platbu na září. Další zálohy budou dle počtu stravovacích dní v následujícím
měsíci (popř. ponížené o odhlášky, které v předcházejícím měsíci odhlásíte).
Klientovi, který nebude mít k 1. dni aktuálního měsíce platbu uhrazenu, nemohou
být služby v tomto měsíci poskytnuty.
Pokud dítě opouští naši stravovnu (končí docházku ve škole), nestačí jen zrušit trvalý
příkaz v bance (banky nás v tomto směru neinformují). Musíte své dítě odhlásit také
u nás v jídelně!
Stravování probíhá přes stravenky, které strávník obdrží u vedoucí ŠJ při zaplacení
obědů. Zapomenutí nebo ztráta stravenky se hlásí dozoru ve ŠJ nebo vedoucí ŠJ.
Odhlášky se provádí vždy 24 hod. předem, telefonicky nebo v jídelně. Za neodebranou
stravu se náhrada neposkytuje. První den nemoci žáka si rodič může vyzvednout oběd do
jídlonosiče v době od 11.30 do 11.40 hod. a zároveň dítě odhlásit na další dny. Pokud
tak neučiní, doplácí dle platné legislativy další odebrané obědy po dobu
nepřítomnosti žáka ve škole do plné ceny (včetně režií), tedy aktuálně 60 Kč.
Každou změnu ve stravování je potřeba nahlásit ve stravovně.
Příkaz k inkasu platí po celou dobu školní docházky.
Těšíme se na dobrou spolupráci.
Za školní jídelnu
Petra Blažková,
tel.: 583 248 439
blazkova@skolalosiny.cz

