
PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ
Masarykova základní škola Klatovy, tř, Národních mučedníků 185

školní jídelna Žižkova ul.360, tel.376 313 271

Jméno:
Datum narození:
Adresa:
Mailová adresa:

Třída:
Stravování od:
Č.karty:
Telefon:

S hl i "d l i • k , • 'h 'h , ... ..ou astm s pravt e nym m asovanam stravne o z me o uctu c .
ve prospěch účtu č. 082 339 53 49 / 0800 vždy 16.den v měsíci zpětně /16.října za září/

• K tomuto datu zajistím dostatek finančních prostředku na účtu.
• Pokud nebude platba provedena, doplatím stravné hotově do posledního dne v měsíci,

jinak bude stravování v dalším měsíci zablokováno.
• Žák je přihlášen ke stravování po celou dobu školní docházky. Každé odhlášení je

potřeba nahlásit - osobně, telefonicky nebo po internetu.
• Ve svém peněžním ústavu proveďte SOUHLAS S INKASEM a potvrzenou přihlášku

odevzdejte ve školní jídelně.
• Před zahájením docházky je inkasována záloha /jistina/ - vyúčtování 16.července.

žáci 7-10 let..... 700,- Kč žáci 11-15 let.... 750,- Kč cizístrávníci... . .1500,- Kč

razítko a podpis banky
Při přihlášení do' ŠJ si každý strávník vyzvedne v kanceláři výdejní kartu, za kterou

zaplatí 35.- Kč. Kartu bude používat po celou dobu docházky.
Ztrátu karty je nutné ihned nahlásit ,aby mohlo být její používání zablokováno a

nedošlo ke zneužití neoprávněnou osobou. Novou kartu musí strávník zaplatit v plné
výši.

Odhlašování obědů se provádí podle provozního řádu do 14:00 hod na následující
den, v případě nemoci do 8:00 hodin v den výdeje.

Na oběd má žák nárok pouze je-li přítomen ve škole. První den nemoci je možné
vyzvednout oběd do nosiče, ostatní dny je nutno omluvit /§119 zákona 561/2004/.

_c_en}! obid.u_:
žáci 7-10 let....32,- Kč žáci 11-14 let....34,- Kč žáci 15 a více let.....37,- Kč

DO VĚKOVÝCH SKUPIN JSOU STRÁVNÍCI ZAŘAZOVÁNI NA DOBU ŠKOLNÍHO ROKU, VE
KTERÉM DOSAHUJÍ VĚKU.
VYHLÁŠKA č.107/2005 Sb., O ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ SE VŠEMI DODATKY A NOVELAMI.

podpis rodičů:
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