Základní škola Praha 7, Korunovační 8 se sídlem Korunovační 8/164, 170 00 Praha 7
Vedoucí školní jídelny: Hana Štekrová, tel.223018915, kancelář - samostatný vchod ze
Sládkovy ulice

Přihláška ke stravování ve školní jídelně
(1.strana)
Jméno a příjmení žáka…………………………………………………………
Datum narození žáka…………………………………………………………třída………………
Adresa…………………………………………………………………tel.domů…………………..
Příjmení rodiče - pokud je jiné než žáka…………………………………….
tel.na rodiče………………………………..
Přihlašuji svého syna/dceru ke stravování ve školní jídelně. Stravné budu platit v hotovosti
proti příjmovému dokladu nebo příkazem k inkasu číslo
účtu………………………………………………..
jméno plátce…………………………………. /Nutno vyzvednout ve ŠJ VARIABILNÍ SYMBOL/.
Prosím zaškrtnout typ platby.
PODPIS zákonného zástupce:

DATUM:

Prosíme, seznamte se s informačním textem na str. 2 a přihlášku odevzdejte i s potvrzením
(podpis), že jste byli s informačním textem seznámeni, tzn. natiskněte str. 1 a 2. , podepište
přihlášku a stranu 2. Znění informačního textu je dostupné na www školy. Děkujeme za
spolupráci.

Přihláška ke školnímu stravování 2. strana
Pozor, podpisem pod informačním textem na str. 2 přihlášky zákonný zástupce
žáka (rodič) potvrzuje své seznámení s Informacemi pro rodiče, s upozorněním
ke státním dotacím na obědy, odhlašováním v době nepřítomnosti žáka a o
zákazu vstupu nemocného žáka do stravovacího provozu.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Informace pro rodiče (dostupné také na www školy):
1/Výše stravného:7-10 let 23,00Kč, 11-14 let 25,00Kč, 15 a více 27,00Kč, do věkových
skupin jsou žáci zařazováni na dobu šk. roku, ve kterém dosahují věku podle kategorií –
Zákon č.10/2005 Sb. (školní rok je do 31.8. - Zákon č.561/2004 Sb., §24)
2/ Obědy je nutno zaplatit do 11 hod posledního dne v měsíci na měsíc další (pouze
v případě prokázané dlouhodobé nemoci den před odebraným obědem).
3/Odhlášení oběda je možné ještě týž den do 8,00 hod osobně ve ŠJ, tel. 223018915 nebo
e. mailem: sj.korunovacni@volny.cz. Pouze první den neplánované nemoci je možné
vyzvednout oběd do jídlonosiče ve výdejně cizích strávníků, vchod ze Sládkovy ulice(10,4511,00). Další obědy je třeba po dobu nemoci odhlásit.
4/ Žáci jsou povinni nosit na oběd čip-doklad o přihlášeném obědu (prodej vratného čipu je
v kanceláři ŠJ, Sládkova ulice – cena 120,00Kč). Čip je možné odkoupit zpět pouze pokud je
funkční, nepoškozený, čistý. Ztrátu čipu je nutné hlásit ihned u vedoucí ŠJ, aby mohl být čip
zablokován a nedošlo tak k neoprávněnému výběru oběda. Při ztrátě je nutné koupit čip
nový.
5/ Vyplněnou přihlášku ke stravování je nutné odevzdat nejpozději v měsíci září (přímo
v kanceláři ŠJ nebo třídnímu učiteli). Součástí přihlášky je upozornění pro rodiče o státních
dotací na oběd.
6/ Veškeré připomínky ke stravování vyřizujte u vedoucí ŠJ nebo u ředitele školy.
7/ Provozní řád ŠJ je vyvěšen u vedoucí ŠJ, k nahlédnutí u ředitele školy a na www školy.
8/ ŠJ nabízí možnost vaření jídel přes ulici ve výši 77,00Kč nebo stravování přímo ve ŠJ ve
výši 81,00Kč za podmínek pro cizí strávníky.
POZOR DŮLEŽITÉ:
Stát dotuje režie na oběd pouze v případě pobytu žáka ve škole (Sb. zákonů č.395/1991,
§32).
Žák je povinen odhlásit si oběd nejpozději do 8,00 hodin téhož. Pouze první den
neplánované nepřítomnosti si může oběd vyzvednout ve výdejně cizích strávníků, vchod
Sládkova ulice, a to do přinesené nádoby v době mezi 10,45-11,00 hodin (čip s sebou).
Nemocný strávník nesmí vstupovat do jídelny (provozní řád ŠJ – k nahlédnutí v kanceláři ŠJ
a u ředitele školy).
Vydání dotovaného oběda v době nemoci žáka hodnotí kontrolní orgány jako neoprávněné
čerpání státních prostředků, za které udělují finanční postih. Děkujeme za pochopení.

Potvrzuji své seznámení s informačním textem ke školnímu stravování a upozorněním
pro rodiče k odhlášení oběda a podmínkách státní dotace na oběd.
Podpis zákonného zástupce………………………………….. Datum……………………

