ZÁKLADNÍ ŠKOLA HLUČÍN – ROVNINY, OKRES OPAVA
Základní škola Hlučín – Rovniny, okres Opava
Cihelní 1417/8, 748 01 Hlučín
IZO: 102 432 295
IČO: 00849898
tel.: 595 041439, 736 768 737
E-mail: info@zsrovniny.cz
www.zsrovniny.cz

Oznámení rodičům
Školní jídelna při ZŠ Hlučín, Rovniny, okres Opava, Cihelní 1417/8, 748 01 Hlučín oznamuje rodičům, že se
od 1. 9. 2014 mění způsob placení stravného ve školní jídelně. Stravné bude hrazeno zálohově předem.
Tato změna se týká dětí i všech dospělých strávníků.
Platby převodem z účtu na účet, tj. trvalým příkazem k úhradě musí být provedeny do 25. kalendářního
dne předcházejícího měsíce. Za měsíc září by měla být platba provedena nejpozději do 25. srpna. Platby
v hotovosti již nejsou možné. Číslo účtu je 35-1843468319/0800, novým strávníkům sdělí vedoucí školní
jídelny variabilní symbol, bez kterého nelze platbu strávníkovi správně přiřadit.
Strávníci, kteří mají sporožirový účet u České spořitelny navedou souhlas k inkasu bez limitu na sběrný
účet č. 0100091931/0800. Inkasní platba bude provedena vždy k 15. dni v měsíci zálohově předem
na následující měsíc.
Vzniklé přeplatky Vám budou vráceny v průběhu hlavních prázdnin ve výši od 200,-Kč.
Z důvodu navýšení ceny potravin se zvyšuje cena obědů dle následujících kategorií:
MŠ - kategorie 3 – 6 let
přesnídávka 8,- Kč, oběd 17,- Kč, odpolední svačinka 8,- Kč
MŠ - kategorie nad 7 let
Přesnídávka 8,- Kč, oběd 20,- Kč, odpolední svačinka 7,- Kč
Žáci základní školy
7 – 10 let
11 – 14 let
15 – více
Dospělí strávníci
Cena potraviny
Věcná režie
Mzdová režie

Cena oběda Měsíční platba
33,- Kč
730,- Kč
35,- Kč

770,- Kč

24,- Kč
26,- Kč
27,- Kč

530,- Kč
580,- Kč
600,- Kč

27,- Kč
6,- Kč
14,- Kč

Prosíme všechny rodiče, aby si během měsíce srpna 2014 upravili výši platby a datum trvalých příkazů
ve svých bankách. Trvalé příkazy je třeba nastavit od srpna do května školního roku. Ti, kteří mají
sjednaný souhlas k inkasu u České spořitelny žádáme o navýšení nebo zrušení limitu, aby nedošlo
k tomu, že jim platba kvůli nízkému limitu neprojde.
Zároveň upozorňujeme, že oběd lze odhlásit (tel. 739454368, 59541439 nebo emailem:
jidelna@zsrovniny.cz) den dopředu a to do 14.00 hod. Nárok na dotovaný oběd má rodič pouze v první
den nemoci dítěte. Následující dny jsou rodiče povinni odhlásit své dítě ze stravování jinak mu budou
účtovány obědy za plnou cenu, tj. cena oběda + 20,- Kč režie.
Veškeré informace Vám budou poskytnuty na tel. školní jídelny 595041439, 739454368
e-mail: jidelna@zsrovniny.cz
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Přihláška ke stravování ve ŠJ při ZŠ Hlučín-Rovniny, okres Opava, Cihelní 1417/8, 748 01
Jméno a příjmení žáka:…………………………………………………. Třída:……………. Datum narození:………………………….
Trvalé bydliště:……………………………………. Tel. zák. zástupce:……………………
Číslo účtu / na ten budou vráceny přeplatky/:………………………………………………..
E-mail:…………………………………..
Svým podpisem potvrzuji, že jsem byl/a/ seznámen/a/ s provozním řádem ŠJ.

Dne:…………………………..

Podpis:……………………………….

Odhláška ze stravování ve ŠJ při ZŠ Hlučín-Rovniny, okres Opava, Cihelní 1417/8, 748 01
Jméno a příjmení žáka:…………………………………………………. Třída:……………. Datum narození:…………………………..
Trvalé bydliště:……………………………………. Tel. zák. zástupce:……………………
Číslo účtu / na ten budou vráceny přeplatky/:………………………………………………..
E-mail:…………………………………..
Svým podpisem potvrzuji, že jsem byl/a/ seznámen/a/ s provozním řádem ŠJ.
Dne:…………………………..

Podpis:……………………………….

Informace pro rodiče:
Bez řádně vyplněné přihlášky se nelze stravovat ve ŠJ.
Bez řádně vyplněné odhlášky se nelze odhlásit ze stravování ve ŠJ.

