Základní škola a Mateřská škola, Jižní 1903, Česká Lípa
Přihláška ke stravování – školní rok 2020/2021 – Mateřská školka
Jméno žáka
datum narození
oddělení MŠ
........................................................................................................................................................

Školné MŠ : 450,- Kč /na měsíc –pokud je platba součástí stravného uveďte Specifický symbol

222

Jméno zák. zástupce:........................................................................č.telefonu .............................
email:..................................................................
Stravování od .................................
Obědy budu platit (zakroužkujte,doplňte)
1) trvalým příkazem z účtu č. ……………………………….kód………………………….
(1. platba vždy do 25.8., u všech plateb je nutné vždy uvádět variabilní symbol)
2) složenkou ( pouze pro ty,kteří nemají bankovní účet)
Případné změny v údajích neprodleně oznámím písemnou formou vedoucí školní jídelny.
Potvrzuji správnost údajů, souhlasím se zpracováním výše uvedených osobních údajů a
stravné budu hradit včas. Ukončení stravování osobně nahlásím vedoucí školní jídelny
V České Lípě dne......................................
Podpis .......................................
-----------------------odstřihněte a odevzdejte přihlášku do 25.8.2020 do ŠJ nebo ZŠ--------------Placení školného: od 1.8. 2015 je služba výběru školného součástí stravného. Platby za školné
budou vybírány a evidovány ve školní jídelně a částka k platbě je součet částky stravného a
školného,splatnost zůstává stejná jako doposud, tedy do 25. dne v měsíci na měsíc následující.
Předškoláci školné neplatí.
Při platbě stravného a školného dohromady nově uveďte : Specifický symbol 222
Variabilní symbol uvádějte vždy.
Odhlašování a přihlašování obědů
- obědy se odhlašují a přihlašují do 13.00 hod. den předem v MŠ
- tel. 487871135
Ceny stravného platné od 1.1.2020
kategorie
cena za 1 oběd

zálohová platba splatná do 25.dne předešl. měsíce
stravné
školné
celkem Kč SS
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------žáci MŠ 3-6 let (celodenní)
34,- Kč
714- Kč
450,1164,222
žáci MŠ 7 let (celodenní)
39,- Kč
819,- Kč
bez školného-předškoláci
Variabilní symbol uvádějte vždy

Platby v hotovosti: od 1.9.2011 již není možné platit stravné hotově ve školní jídelně.
Způsoby úhrady platné od 1.9.2016
Poplatek za stravné bude hrazen pouze bezhotovostní formou na účet školy trvalým píkazem,ve
výjiměčných případech složenkou (pouze pro platbu na poště)
1)trvalým příkazem – doporučuji !! - na níže uvedené číslo účtu můžete posílat částku dle příslušné
kategorie, první platba do 25. srpna.
Číslo účtu pro úhradu trvalým příkazem 41123824/0600, variabilní symbol (VS)zůstává stejný, pokud se
dítě stravovalo již v loňském roce, nový strávník se vyžádá variabilní symbol u vedoucí ŠJ. Je důležité
zadat správně VS, aby mohla být platba správně přiřazena.
U sloučené platby stravného se školným uvádějte Specifický symbol 222
3)platba složenkou – po dohodě, pouze pro ty, kteří nemají bankovní účet a složenku použijí k platbě
na poště. Splatnost složenky je ihned,nejpozději však do 25. dne v měsíci na měsíc následující. Při úhradě
složenkou se platba na účtu školy objeví až za 3 dny. Přeplatky odhlášených obědů jsou ve složence
odečteny vždy k datu vydání složenky.
Složenka nebude vystavována těm, kteří na základě složenky hradí platbu převodem z účtu.
Přeplatky stravného(platí pro plátce s tvalým příkazem) se provádí po ukončení školního roku (po
měsíční uzávěrce) nebo po dohodě v průběhu roku,ostatní se převádí do nového školního roku.
Odhlášky obědů:obědy je nutné odhlásit telefonicky v MŠ, nejpozději jeden den předem do 13.00 hod.
(den předem = den, kdy je škola, tzn . v pátek do 13.00 na pondělí). Pokud neodhlásíte oběd včas,
můžete si jej vyzvednout do jídlonosiče ve školní jídelně (platí i pro oddělení Berušek). Takto lze
neodhlášený oběd vyzvednout jen v první den nepřítomnosti. V následujících dnech neodhlášené
obědy propadají ve prospěch ostatních dětí.
Případné dotazy vyřizuje vedoucí ŠJ

Kozárková Yveta

