10. školní jídelna Plzeň, nám. Míru 4, příspěvková organizace, nám. Míru 4, 301 00 Plzeň

Přihláška ke stravování
pro žáky ZŠ Dobromysl
Vypisujte zde:

Stavování a platby od (měsíc/rok):
Jméno a příjmení žáka:
Škola a třída (napište obojí):
Datum narození žáka:
Bydliště:
Telefon na rodiče:
e-mailová adresa na rodiče:
Heslo pro aplikaci Strava.cz/libovolné:
Fotografování dítěte pro propag.mat. ŠJ:

souhlasím / nesouhlasím

Dle § 119 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon) se v zařízeních školního stravování uskutečňuje školní stravování dětí, žáků a studentů pouze
v době jejich pobytu ve škole. Dle § 4 odst. 9 vyhlášky 107/2005 Sb., o školním stravování se první den
neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole nebo školském zařízení považuje za pobyt ve škole nebo školském
zařízení. Pokud není dítě/žák ve škole, je nutné od následujícího dne stravu odhlásit. Nevyzvednutá a včas
neodhlášená strava propadá bez náhrady. Odhlášení stravy je možné den předem do 14.00 hodin na telefonu (i
záznamník) 773832171- včas neodhlášená strava je dodána do výdejny v ZŠ Dobromysl.
Vyhláška dále určuje výši úhrady za školní stravování - náklady pouze na potraviny, které hradí rodiče v plné
výši přímo školní jídelně. Výše úhrady je přímo závislá na věku strávníka. Do věkových skupin jsou strávníci
zařazování na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodů 1 a 4.
Body 1 až 4 určují věkové skupiny strávníků, podle kterých se stanovují finanční limity na nákup potravin.
strávníci
7 – 10 let
naše cena za potraviny pro vás od 1. 9. 2014 je 27 Kč
strávníci
11 – 14 let
naše cena za potraviny pro vás od 1. 9. 2014 je 29 Kč
Cenu je možné v průběhu roku měnit dle limitů dané vyhláškou v souladu s výkyvem cen potravin na trhu.
Z vyhlášky vyplývá, že za dítě/žáka, které/ý dovrší věku v průběhu školního roku se hradí stravné vyšší
kategorie celý tento školní rok. Dále je třeba zdůraznit, že školním rokem se rozumí období od 1. září do 31.
srpna.
Vzhledem k tomu, že tato skutečnost je dána zákonnou normou, nelze stanovovat žádné výjimky ani jiná
alternativní řešení.
Svým podpisem potvrzujeme, že jsme seznámeni se shora uvedenými skutečnostmi. Zároveň jsme se seznámili
s vnitřním řádem 10. školní jídelny Plzeň a s tímto vnitřním řádem jsme seznámili i naše dítě/žáka (strávníka).

V Plzni dne: ………………….
Podpis rodiče (zákonného zástupce dítěte/žáka/strávníka):

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

