P Ř I H L Á Š K A K E S T R A V O V Á N Í - ZŠ Horní Police
Školní rok 2017/2018

Jídelna: ŠJ při ZŠ Horní Police, 9. května 2

Jméno žáka ................................................................

Bydliště ........................................................

Rok narození.......................

Třída ..........................

Zákonný zástupce: .......................................................................................
jméno a příjmení

Podpis: .............................................................
V .................................................. dne ......................... 20....
Tato přihláška je závazná a platí na celý školní rok. Případné změny oznamte včas – odhlášení,
přihlášení strávníka.
Tuto přihlášku oddělte a podepsanou vraťte vedoucí stravování.

--------------------------------------------------- sdělení rodičům-------------------------------------------------Školní jídelna při ZŠ, 9. května 2, 471 06 Horní Police,
tel.: 487 861 238, e-mail: hospodarka@zspolice.clnet.cz

Vážení rodiče,
rádi bychom Vás seznámili s provozem školní jídelny, kde se mohou Vaše děti od 5. 9. 2017 stravovat.
Cena jednoho obědu je pro žáky 1. – 4. třídy 21,- Kč a pro žáky 5. – 9. třídy 23,-- Kč.
Obědy se platí:
Ø hotově u vedoucí stravování na září (zaplatit do 15.9.)- zájemci o bezhotovostní platbu mohou
platit na účet již v září (variabilní symboly budou žákům předány po odevzdání přihlášky)
Ø na říjen až červen na účet školy: 27-7635590237/0100 (variabilní symbol bude každému dítěti
přidělen), a to vždy do konce měsíce na měsíc následující – v září se bude platit na říjen.
Vaše děti se mohou přihlásit i na jednotlivé dny v týdnu – dle rozvrhu, kdy mají odpolední vyučování.
Odhlašování obědů se provádí:
Ø v září telefonicky do 7:00 v případě náhlé nemoci; při plánované absenci nejméně den předem.
Strávník se může také odhlásit sám u vedoucí stravování nebo do sešitu, který je k dispozici u
kuchařky v jídelně.
Ø od října se žáci budou odhlašovat přes elektronickou žákovskou knížku. Na el. ŽK bude zároveň
vyvěšen jídelníček. Odhlášené stravné se přičítá ke kreditu a vyúčtování bude provedeno
pololetně, přeplatky budou poukázány na váš účet. Žáci zároveň obdrží čipy, vy budete mít
přehled, zda vaše dítě obědvalo.
Nabízíme Vašim dětem pestrou stravu, která se sestavuje vždy podle přísných norem (které několikrát ročně
kontroluje Hygienická stanice v České Lípě) s přihlédnutím na velkou pestrost jídelníčku s tím, že v jednom měsíci
se stejné jídlo nikdy neopakuje. Oběd se skládá z polévky, hlavního jídla, nápoje (čaje ovocné i bylinkové,
vitamínové džusy, ochucená mléka), zeleninových salátů, ovoce a mléčných dezertů, které nabízíme dle finančních
možností.
Hodnotný oběd je pro zdravý vývoj Vašeho dítěte důležitý a měl by být pro každého žáka zakončením
vzdělávacího dne.
Miluše B u l í n o v á
vedoucí stravování

Mgr. Leona J e ž k o v á
ředitelka školy

