Provozní řád školní jídelny
Způsob přihlašování obědů
Strávník je ke stravování zapsán na základě vyplněné přihlášky na celý školní rok, která je
podepsaná zákonným zástupcem. Podpisem přihlášky ke stravování se zákonný zástupce
zavazuje plnit uvedené podmínky stravování.
Přihlášky budou odevzdány do 24. 6. 2017.
Jakoukoliv změnu je strávník povinen neprodleně nahlásit.

Placení stravného
Obědy jsou placeny jen bankovním převodem na bankovní účet školy ZŠ a MŠ Bedihošť,
proto na přihlášku ke stravování napište číslo Vašeho účtu u banky a v bance si sjednejte
souhlas s inkasem od září 2017.
První záloha bude inkasována do 30. 8. 2017 (to je platba za měsíc září), souhlas s inkasem
musí být vyřízen do tohoto termínu. Koncem každého měsíce obdrží děti i žáci interní doklad
o zaplacení stravného na následující měsíc. Zákonný zástupce je povinen zaplatit stravné na
daný měsíc vždy začátkem měsíce převodem na účet, nejpozději do 5. dne v příslušném
měsíci. V případě nezaplacení stravného bude strávník ze stravování vyloučen a neprodleně
zaplatí odstravované obědy. Přeplatky stravného jsou odečítány vždy v následujícím měsíci.

Číslo účtu: 154 506 696 / 0300, VS: číslo dítěte/žáka určeno jídelnou Bedihošť
Popis příkazce: Jméno a příjmení dítěte/žáka
Cena za obědy: strávníci 3 – 6 let

31,- Kč (cena za: přesnídávka, oběd, svačina)

strávníci 6 let (děti s odkladem školní docházky) 35,- Kč
strávníci 7 – 10 let

19,- Kč (cena za oběd)

strávníci 11 let

22,- Kč (cena za oběd)

Odhlašování stravy
V době nemoci dítěte / žáka má zákonný zástupce právo odebrat stravu první den do čistých
jídlonosičů v době od 12:15 do 13:00, druhý den již dítě / žák nemá nárok na dotovaný oběd,
pokud si oběd neodhlásí, oběd bude automaticky zdražen o režii 6, 60 Kč. Odhlašování obědů
si zajišťuje zákonný zástupce sám na tel. čísle 582 368 525, pí Frantisová, ZŠ Bedihošť,
na emailovou adresu zsbed@pv.skoly.cz nebo osobně přímo v ZŠ Bedihošť vždy do 12:00
hod., mimořádně je možné odhlásit oběd do 13:00 hod.

