Vážení rodiče.
Školné a stravné bude placeno vždy dopředu na následující měsíc. Stravné se počítá podle
dnů, v kterých se další měsíc bude vařit. Odečteny jsou státní svátky, prázdniny a ředitelská
volna.
Všichni rodiče musí vyplnit přihlášku dítěte ke stravování a tu odevzdat vedoucí školního
stravování p. Moravcové v budově školy (Bakovská 7).
Pokud dítě onemocní, je nutné je odhlásit nejpozději do 6.00 hodin toho dne. Rodiče si
mohou vyzvednout oběd svého dítěte v první den jeho nemoci (oběd již nešel odhlásit).
Mimořádné přihlášení stravování na konkrétní den je třeba provést také nejpozději do 6.00
hodin.
Odhlášení stravy je možné následujícími způsoby:
•
•
•

pomocí SMS na číslo 724 571 631,
osobně u p. Moravcové (vedoucí školního stravování) v budově školy,
pomocí emailu jidelnadebr@seznam.cz.

Částka za včas odhlášené stravné se odečítá od platby v následujícím měsíci.
Platby stravného a školného je nejvhodnější provést inkasem z účtů.
Je nutné zajistit ve Vaší bance povolení – souhlas inkasa pro bankovní účet číslo
51-6902640207/0100 vedený u Komerční banky v Mladé Boleslavi. Nezadávejte žádný
variabilní symbol. Inkasní limit by měl být alespoň 1 400,- Kč. Srážka se skládá s těchto
položek:
1. 400,-Kč školné
2. 880,-Kč/924,-Kč stravné (počet dnů 22 v měsíci max.)
Rozpis denního stravného:
Kategorie

3-6let

7-10 let

Svačina

9,-Kč

9,- Kč

18,-Kč

20,-Kč

Svačina

9,-Kč

9,-Kč

Pitný režim

4,-Kč

4,-Kč

------------

-------------

Oběd

40,-Kč

42,-Kč

Inkaso stravného a školného provádíme mezi 15. a 20. dnem v měsíci.
Případné platby v hotovosti se provádějí u vedoucí školního stravování v budově školy.
Školné neplatí pouze předškoláci (jdou v daném školním roce k zápisu). Děti, které mají
odklad povinné školní docházky, školné hradí.
Pro evidenci strávníků, receptury jídel, normování surovin a kontrolu spotřebního koše, který
je závazný pro předškolní a školní stravování, používáme program VIS Plzeň.

PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ
Masarykova základní škola a Mateřská škola Debř,
Mladá Boleslav, Bakovská 7, příspěvková organizace
Školní rok:
Jméno a příjmení dítěte:
Datum narození:
Trvalé bydliště (adresa):
Telefon (domů, do zaměstnání):
Email zákonného zástupce:
Stravování od:
UPOZORNĚNÍ RODIČŮM:
Předpokladem přesného normování stravy je nahlašování změn v počtu strávníků, a to
nejpozději ráno konkrétního dne. Proto je nutné dbát včasného odhlášení stravy. Pokud bude
dítě odhlášeno do 6,00 hod, nebude pro nějstrava chystána a nebude ani účtována k úhradě.
Dojde-li k odhlášení dítěte až po 6,00 hod., či následující den (v případě nemoci nebo jiný
důvod), bude oběd uvařen i účtován a bude možné si jej vyzvednout v době od 11.20 do
11.30hod. ve školní jídelně do vlastních donesených nádob. Toto však platí pouze první den,
další dny nepřítomnosti je nutné stravu dítěte odhlásit.

Potvrzujeme správnost údajů a zavazujeme se, že budeme včas platit poplatky za stravné a
oznámíme neprodleně každou změnu, která by měla vliv na stanovení poplatků za stravování.
Zároveň potvrzujeme, že jsme se seznámili s provozním řádem školní jídelny příslušného
pracoviště.
Souhlasíme s užíváním osobních dat za účelem zpracování evidence ve školní jídelně.
Datum podání přihlášky:
Podpisy zákonného zástupce dítěte:

