Základní škola T.G. Masaryka Mnichovice okres Praha – východ
Školní jídelna (výdejna)
PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
Jméno a příjmení žáka
Třída

...........................................................

...................................

Datum narození ...................................
Telefon

..................................................

Bydliště ……………………………………………………………………………………………………………
Přihlašuji – (nehodící se škrtněte:)

měsíční výše záloh - podle věk. skupin

obědy 7 – 10 let (cena 29,- Kč)

ano

ne

638,-- Kč (tj. 22 x 29,-- Kč)

obědy 11 – 14 let (cena 31,- Kč)

ano

ne

682,--Kč (tj. 22 x 31,-- Kč)

obědy nad 15 let (cena 33,- Kč)

ano

ne

726,-- Kč (tj. 22 x 33,-- Kč)

obědy celý týden

ano

ne

Obědy pouze některé dny (vypište které): …….……...........

Od kdy: .................................................

Způsob platby: převodem na náš účet
Číslo Vašeho účtu: ........................................... (potřebujeme při vratce přeplatku)
V Mnichovicích dne:

.................................

Podpis rodičů:

.....................................................

Zde odstřihněte a informace si ponechte.
S vyplněnou přihláškou ke stravování je nutné zajít do kanceláře školní jídelny (výdejny). Nově přicházející
odevzdají přihlášku přímo ve školní jídelně (výdejně) při koupi čipu. Cena čipu je 150,-- Kč (platba v hotovosti).
Vstup do objednávkového systému (OS) je k dispozici na www.zsmnichovice.cz. Žáci mají možnost výběru ze
dvou jídel, kromě žáků prvních ročníků. Ukončení výběru objednávek obědů nejpozději 2 dny předem. Jinak je
automaticky přiděleno menu č. 1.
Nezapomeňte, prosím, žákům na září dobít kredit, nejpozději do 11. 09. 2020. Provoz jídelny (výdejny) začíná
2. 9. 2020. Bez čipu nelze žáka odstravovat. Zakoupený čip je nevratný, zůstává majetkem strávníka.
Informace o placení stravného:
Stravné se platí zálohově, nejpozději do 25. dne předcházejícího měsíce, aby byla platba zaúčtována do
posledního dne na bankovní účet školní jídelny (výdejny) číslo: 181913262/0300 (výjimka splatnosti je povolena
jen v měsíci září). Pokud neobdržíme Vaši platbu na daný měsíc včas, budeme muset Vaše dítě ze stravování
dočasně odhlásit.
Způsoby platby stravného: trvalým příkazem (TP), nebo převodem na účet.
Doporučujeme Vám platbu TP. Budete platit pravidelně každý měsíc a předejdete tomu, že platbu nestačíte
uhradit v daném termínu.
U každé platby je nutné uvést správný variabilní symbol (VS). Bez uvedení správného VS není možné platbu
identifikovat.
Platba trvalým příkazem:
Splatnost TP si zadejte, prosím, k datu patnáctého dne předcházejícího měsíce (tzn. na říjen - 15. září 2020 –
tzn. poslední platba proběhne 15. května 2021 – platba na červen), a to na částku ve výši: 22 pracovních dnů x
cena oběda, podle věkové skupiny uvedené na přihlášce. Variabilní symbol zůstává totožný. Vyúčtování
přeplatku pak bude provedeno v červenci 2021. V případě dřívějšího ukončení provozu jídelny (výdejny) budou
přeplatky vráceny následující měsíc po ukončení. Přeplatek bude vrácen na Váš účet. Přeplatky v příštím roce
2021, budeme vracet všem strávníkům.
V případě onemocnění žáka může být první den vydán oběd do přinesených nádob. Ostatní dny je nutné odhlásit.
Odhlášky jsou přijímány nejpozději do 7:00 hodin odhlašovaného dne. Odhlášky můžete provádět osobně
v kanceláři školní jídelny (výdejny), telefonicky na tel. 323 640 331, 730 140 547 nebo na e-mailové adrese:
jidelna@zsmnichovice.cz a samozřejmě sami přímo v objednávkovém systému na internetu.

Výdej obědů od 11:00 - 14:15 hodin.
Výdej obědů do jídlonosičů od 11:00 – 11:30 hodin nebo od 14:00 – 14:15 hodin (první den onemocnění
žáka).
Provoz výdejny začíná dne 2. září 2020.
Ve dnech 24. 8. a 26. 8. 2020 jsou úřední hodiny od 8:00 – 17:00 hodin.
Ve dnech 25. 8., 27. 8. a 28. 8. jsou úřední hodiny od 8:00 hod – 15:30 hodin.
Od 1. září 2020 je možnost vyřídit přihlášku každý den od 8:00 – 12:00 hod a od 14:00 – 15:30 hodin.
Prosím, využijte této nabídky, vyhnete se zbytečnému čekání.
Závaznou přihlášku ke stravování odevzdejte do školní jídelny, a to do pátku 11. září 2020.
Helena Blažková
Vedoucí školní jídelny (výdejny)

