Základní škola a mateřská škola Kobeřice, okres Opava, příspěvková organizace
Školní 568, 747 27 Kobeřice
IČ: 70985952

Přihláška ke stravování – žáci MŠ
pro školní rok 2022/2023
Jméno a příjmení dítěte:
Bydliště ( adresa)
Třída ( označení)
Třídní učitel:
Ostatní – specifické poznámky zákonného zástupce:

Jméno a příjmení zákonného zástupce:
Telefonní kontakt a e-mail:
Číslo účtu pro vrácení přeplatku:

Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby ŠJ:

☐Ano

Podpis zákonného zástupce:

Jsem prokazatelně seznámen s vnitřním řádem pro školní jídelnu a výdejnu (k seznámení na
webových stránkách školy nebo v písemné formě ve školní jídelně a výdejně).

Základní škola a mateřská škola Kobeřice, okres Opava, příspěvková organizace
Školní 568, 747 27 Kobeřice
IČ: 70985952

Informace pro rodiče žáků
Cena stravného:

Přesnídávka
Oběd
Svačina

13,- Kč
27,- Kč
13,- Kč

Způsob placení:
Stravné musí být uhrazeno bankovním převodem předem - nejpozději do 25. dne předcházejícího
měsíce na účet vedený u České spořitelny – číslo účtu: 035 – 1850344349/0800 ( pokud máte jinou
banku zasílejte platbu do 20. dne předcházejícího měsíce).
Variabilní symbol vám bude přidělen e-mailem, telefonicky nebo osobně při odevzdání přihlášky.
Důležité: U platby uvádějte vždy variabilní symbol, jméno a příjmení vašeho dítěte.

Ostatní informace:
 přeplatky za stravu se vracejí zpět 1x ročně, a to v měsíci červenci,
 přehled o měsíčním vyúčtování, přihlášené a odebrané stravě zjistí rodiče v aplikaci na
web.stránkách,
 odhlašování provádí zákonný zástupce, strava bude přihlašována automaticky pomocí aplikace na
celý měsíc,
 zákonný zástupce si zjistí přihlašovací údaje u vedoucí školní jídelny,
 odhlásit nebo přihlásit stravu lze do 14.00 hodin předchozího dne,
 první den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole se podle vyhlášky 107/2005 Sb. považuje
za pobyt ve škole nebo školském zařízení, žák má nárok na stravu, kterou může vyzvednout
zákonný zástupce.

Kontaktní osoba:
Mgr. Marcela Urbišová
e-mail:
tel:

vedoucí školní jídelny
marcela.urbisova@zskoberice.cz
702 046 112, 558 270 163

