Důležité upozornění k placení obědů od 1. 9. 2019
Platba možná jen inkasem nebo hotově u vedoucí jídelny.
Bezhotovostní platby na měsíc září 2019 budou staženy nejpozději 13. 9. 2019,
zkontrolujte si prosím, aby bylo nastaveno a povoleno inkaso.
Bezhotovostní platby na další měsíce se budou vždy strhávat nejpozději do 5.
dne daného měsíce.
Hotovostní platby uhraďte vždy nejpozději do konce prvního týdne daného
měsíce.
Hotovostní platba :
- výběrové dny pro měsíc ZÁŘÍ : 11. – 13. 9. 2019

od 6.30 - do 13.00 hod.

Všichni strávníci, kteří od 1.9.2019 budou přihlášeni ke stravování, odevzdají
vyplněnou přihlášku ke stravování v průběhu měsíce června, července nebo
nejpozději do 10. září 2019.

Přihlášku odevzdejte buď třídnímu učiteli, osobně v jídelně nebo pošlete mailem na
jidelna@zskuncice.cz .
Do konce srpna by bylo vhodné si nastavit povolení inkasa. Pokud inkaso nebude
povoleno, je třeba stravu zaplatit ve výše uvedené dny hotově.
Bez úhrady stravného NEBUDOU MOCI BÝT STRÁVNÍCI KE STRAVOVÁNÍ
PŘIHLÁŠENI !!!
Strávníci z mateřské školy budou ke stravování přihlášeni od 2. 9. 2019
všichni !!!
Strávníci ZŠ se začínají stravovat

10. 9. 2019.

Přihlášku si můžete vyzvednout v kanceláři školní jídelny, nebo si ji stáhnout z webu
školy http://www.zskuncice.cz/dokumenty-zs , nebo Vám ji vedoucí jídelny pošle na
požádání mailem.
U bezhotovostních i hotovostních plateb budou staženy všechny pracovní dny.
Dny, kdy se strávníci nebudou stravovat, je třeba si ODHLÁSIT jednotlivě.
Výjimkou mohou být pouze cizí strávníci, kteří platí hotově a neodebírají stravu
pravidelně ( po domluvě s vedoucí jídelny). Pro základní školu se prázdniny a státní
svátky odhlašují automaticky.
STRAVA SE VŽDY ODHLAŠUJE DEN PŘEDEM do 12.00 hodin !!!
Pouze v pondělí ráno lze do 7.00 hodin odhlásit jídlo na daný den.

Formy odhlašování:
Odhlašování stravy POUZE u vedoucí školní jídelny a to těmito způsoby:
1) Na www.strava.cz - Nejpřehlednější, strávník si přihlášky i odhlášky kontroluje
sám, má přehled kdy a kolik platil. ( Doporučuji.)
2) E-mailem: jidelna@zskuncice.cz
3) Tel.: 556 850 128, 703 145 899
Nový školní rok 2019 / 2020 ve stravování
Cena stravného od 1.9.2019 upravuje následovně Vyhláška č. 107/2005 Sb. :
MŠ celodenní 41,-Kč (dop.svačina 10,-Kč+oběd21,-Kč+odp.svačina10,- Kč)
MŠ sedmiletí 43,-Kč (dop.svačina 10,-Kč+oběd23,-Kč+odp.svačina 10,- Kč)
Žáci 7-10 let 23,-Kč,

11-14 let 26,-Kč,

15 let a více 32,-Kč

V případě nepředvídatelných okolností (onemocnění dítěte, apod.) je možno si první
den nepřítomnosti stravu vyzvednout ve školní jídelně či mateřské škole do 13:15
hod.
V případě neodhlášeného obědu bude tento oběd od druhého dne
nepřítomnosti dítěte v MŠ/žáka/zaměstnance účtován i VČETNĚ REŽIJNÍCH
NÁKLADŮ
(40,-Kč pro MŠ a 31,- Kč pro ostatní), a to i v případě, že si
jej nikdo nevyzvedne.

Jana Bakšiová
Zastupující vedoucí školní jídelny
Tel:556850128,703145899
email: jidelna@zskuncice.cz

Povolení k inkasu:

Ve své bance si zřiďte povolení k inkasu na stravné v ZŠ a MŠ K. Svolinského, Kunčice pod
Ondřejníkem.
Číslo našeho účtu – tzn. číslo účtu příjemce je 2700543531, kód banky je 2010.
Potvrzení o povolení inkasa na stravné , které obdržíte v bance, odevzdejte ve školní jídelně do 10.
září 2019.
U povolení inkasa prosím uvádějte vždy jméno strávníka. Inkaso můžete navést i přes
internetbanking, vytiskněte a odevzdávejte v ŠJ, případně pošlete e-mailem.
Při slučování plateb u více strávníků ( sourozenců) sdružujeme všechny platby do jedné částky, je
proto potřeba nastavit dostatečnou výši limitní částky inkasa. Do poznámky uveďte jména strávníků.
Nejvíce pracovních dnů v měsíci bývá 23. Dbejte prosím na to, aby v období od 1. do 5. každého
měsíce byla na vašem účtu dostatečná finanční hotovost. Souhlas k povolení inkasa přes prázdniny
nerušte. Přeplatky za měsíc červen se budou vracet na váš účet v červenci 2019 a tím dojde
k vyrovnání kont na 0,- Kč

Přihláška ke stravování pro školní rok

2019 / 2020

MŠ

Základní škola a mateřská škola Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem 626, 739 13 K p.O.

Příjmení a jméno strávníka:

Datum narození:

Bydliště:

Třída:

Kontaktní telefon:
Kontaktní e-mailová adresa:
Způsob úhrady:

INKASO + číslo účtu* ANO / NE
HOTOVOST

*

ANO / NE

Nevyplňovat , pokud je číslo účtu stejné

Stravovací dny, ve kterých se stravujete ( zaškrtněte) – PO, ÚT, STŘ, ČT, PÁ

V případě neodhlášené stravy bude tato strava od druhého dne
nepřítomnosti dítěte v MŠ účtována VČETNĚ REŽIJNÍCH NÁKLADŮ
(40,- Kč), a to i v případě, že si jej nikdo nevyzvedne.

Souhlasím se zpracováním GDPR. Souhlas se vztahuje pouze k číslu bankovního účtu. Byl jsem
poučen, že kdykoli svůj souhlas můžu písemně odvolat.
Potvrzuji správnost údajů a zavazuji se, že jsem se seznámil s informacemi uvedenými ve vnitřním
řádě školní jídelny a budu včas hradit příspěvky.
V Kunčicích pod Ondřejníkem

Podpis strávníka:
Podpis zákonného zástupce:

dne:

Přihláška ke stravování pro školní rok

2019 / 2020

Základní škola a mateřská škola Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem 626, 739 13 K p.O.

Příjmení a jméno strávníka:

Datum narození:

Bydliště:

Třída:

Kontaktní telefon:
Kontaktní e-mailová adresa:
Způsob úhrady:

INKASO + číslo účtu* ANO / NE
HOTOVOST

*

ANO / NE

Nevyplňovat , pokud je číslo účtu stejné

Stravovací dny, ve kterých se stravujete ( zaškrtněte) – PO, ÚT, STŘ, ČT, PÁ

V případě neodhlášeného obědu bude tento oběd od druhého dne
nepřítomnosti žáka/ zaměstnance účtován i VČETNĚ REŽIJNÍCH
NÁKLADŮ
( 31,- Kč), a to i v případě, že si jej nikdo nevyzvedne.

Souhlasím se zpracováním GDPR. Souhlas se vztahuje pouze k číslu bankovního účtu. Byl jsem
poučen, že kdykoli svůj souhlas můžu písemně odvolat.
Potvrzuji správnost údajů a zavazuji se, že jsem se seznámil s informacemi uvedenými ve vnitřním
řádě školní jídelny a budu včas hradit příspěvky.
V Kunčicích pod Ondřejníkem

Podpis strávníka:
Podpis zákonného zástupce:

dne:

