
Vážení rodiče,
 
pokud máte zájem, aby se Vaše dítě stravovalo ve školní jídelně při Základní škole
Klášterní 134, Moravský Krumlov  je potřeba vyplnit přihlášku.

K přihlášce dodejte souhlas s inkasem vystavený bankou, kde máte zřízen účet,
z kterého budete obědy platit. (nejlépe do konce měsíce června)

Číslo našeho účtu:  158 213 13 89 / 0800

pro klienty České spořitelny  číslo sběrného účtu : 100119041/0800   

Cena oběda činí :      24,- Kč   (kategorie do 10 let)
    27,- Kč   (kategorie 11-14 let)

29,- Kč   (kategorie 15 a více let)
                    67,- Kč   (cizí strávníci)
                                    
  
Pokud  si  budete  zadávat  na  inkaso  nějaký  limit,  doporučujeme  700,-  Kč.  (není
nutné).  U cizích (dospělých) strávníků 1.500,- Kč.

Platby obědů za daný měsíc  se  provádí  dopředu,  tj.  vždy k 21.  předchozího
měsíce. Tzn., že v případě odevzdání přihlášky i s potvrzením z banky do konce
měsíce  června,  platba  na  měsíc  září  proběhne  21.8.2018.   Pokud  přihlášku
odevzdáte v září, zaplatíte platbu v hotovosti v kanceláři školní jídelny a poté
bude Vaše dítě přihlášeno na obědy.    

Vaše dítě dostane zdarma stravovací kartu, se kterou se bude prokazovat při každém
vstupu do školní jídelny.  Ze zkušeností doporučujeme k této kartě zakoupit obal,
který stojí  16,- Kč,  nebo obal se šňůrkou na krk za 35,- Kč.    V případě, že dítě
stravovací  kartu  zapomene  doma,(nebo  ji  ztratí)  dostaví  se  do  kanceláře  školní
jídelny pro náhradní stravenku. (nejvýše však 3 po sobě jdoucí dny). Potom si musí
zakoupit stravovací kartu novou. (cena 36,- Kč).   

Odhlášení obědů je potřeba nahlásit o jeden den dopředu do 13.00 hodin.

Odhlásit  je  možno  přes  www.sssbrno.cz/zsmkrumlov,  telefonicky  na  tel.  číslo
515 32 22 33, nebo osobně v kanceláři školní jídelny.  V případě využití internetu si
musíte  v  kanceláři  školní  jídelny  vyzvednout  přístupové  údaje.  V případě  náhlé
nemoci  dítěte  můžete  první  den  oběd  vyzvednout  do  jídlonosiče.  Další  odebrání
obědů v době nemoci dítěte není možné. Pokud si zapomenete své dítě odhlásit, oběd
propadá a není možno vrátit zpětně peníze!  Další informace naleznete na stránkách
školy.
Případné dotazy na tel.  čísle :      515 32 22 33

                                Martina Juříčková
                                provozní školní jídelny při ZŠ Klášterní 134, Mor. Krumlov  
                                provozní doba :  8.00 – 13.50  

http://www.sssbrno.cz/zsmkrumlov

