Základní škola a Mateřská škola Kladno, Velvarská 1206
Velvarská 1206, 273 09 Kladno 7, IČ: 61894508, DIČ: CZ 618 94 508, ID datové schránky: q32fd2j
Tel./fax: +420 312 273 353; tel.: +420 736 482 073 web: www.zsmsvelvarska.cz email: info@zsmsvelvarska.cz

Přihláška ke stravování v MŠ šk. rok 2020-2021
Jméno dítěte ……..……………………………………………Datum narození:……..……………….………..
Jméno zák. zástupce…………..…………………………….……. telefon: ………………………..…..….………
e-mail (nutné!!!, čitelně)……………………………………..…………@………….………...……
Datum, od kdy se strávník přihlašuje:…………………
Úhrada: trvalým příkazem na účet 0100274201/0800 KS 0308 a doplňte jméno dítěte a
přidělené variabilní symbol.
Jméno majitele účtu (hůlkovým písmem) ……………………………………………………….………………....
Číslo účtu (NUTNÉ, PRO IDENTIFIKACI PLATBY)…..…………………………………………….………………..
Součástí přihlášky jsou podmínky úhrady.
Potvrzuji správnost údajů a zavazuji se, že se budu řídit Provozním řádem ŠJ a příslušnými vyhláškami vztahující se ke
školnímu stravování. Zavazuji se, že budu včas hradit platby za stravné a za předškolní vzdělávání. Oznámím neprodleně
každou změnu, která by měla vliv na stanovení výše poplatků.
Souhlasím, aby výše uvedené údaje mohly být použity pro účely ŠJ dle vyhlášky č. 364/2005 § 2
o vedení dokumentace a Zákona 101/2000 o ochraně osobních údajů a dále v souladu s nařízením Evropského parlamentu a
Rady (EU) č. 2016/679.

………………………………………………
podpis zákonného zástupce
-----------------------zde odstřihne jídelna a vrátí strávníkovi--------------------------------------------Podmínky úhrady stravného a úplaty za předškolní vzdělávání
Zákonný zástupce sám zodpovídá za odhlašování stravy. Dítě je trvale přihlášeno do odvolání.
Ceny stravného:
Na základě vyhlášky č. 107/2005 o školním stravování se upravují ceny dle věku, kterého žáci
dosáhli v době aktuálního školního roku.
Děti do 6 let
Děti 7 a více let
Přesnídávka 10,Přesnídávka 10,Oběd
23,Oběd
26,Svačina
10,Svačina
10,Stravné a úplata za předškolní vzdělávání se hradí vždy do 14. dne v měsíci na měsíc
následující. Odhlášená strava se ihned vrací na účet strávníka. Prosím mějte na paměti, že
platby se v našem systému objeví za 2-4 dny, po dni platby (dle banky ze které byla platba
provedena).
Platbu zadejte vždy do 14. dne v měsíci ve prospěch účtu č. 0100274201/0800 KS 0308 a vždy
doplní jméno dítěte a přidělené variabilní číslo.
Jméno strávníka MŠ……………………………….…………….
VS…………………
Odhlašování stravy: Odhlašuje se nejpozději daný den do 7:15 hod. na www.strava.cz

