Základní škola a mateřská škola Žandov,
okres Česká Lípa, příspěvková organizace
Kostelní 200, Žandov 471 07

Přihlášky ke stravování a pokyny k platbám stravného a úplat

Ceny obědů a varianty
plateb
OD 1. 1. 2022
pro školní
rok 2020/2021

Žáci, kteří se zúčastní vyučování od 25. 5. 2020, obdrží přihlášky ke stravování
ve třídách.
Cena stravného
pro jednotlivé kategorie se řídí podle věku dosaženého v daném školním
Pro
ostatní
žáky
jsou přihlášky
k dispozici
ke stažení
na webové
stránce školy
roce: /např. pokud dítěti
v červnu
bude 11let,
od září spadá
do věkové
skupiny 11-14let./.
www.zszandov.cz
sekci školní
jídelna
přihlášky
ke stravování
2020/2021.
Výše stravného
je stanovena vvsouladu
s přílohou
č. 2–vyhlášky
č. 107/2005
Sb. dle
věkových
Prosím
rodiče
o
průběžné
doručování
vyplněných
přihlášek
na
nový
školní rok,
skupin. Školní rok začíná 1. 9. a končí 31. 8.
nejpozději do 25. 8. 2020 (poštou, do schránek ZŠ i MŠ, naskenované mailem
vedoucí ŠJ na adresu monika.kucharovicova@zszandov.cz
nebo osobně do
Zálohová měsíční
Cena za
školní jídelny.
platba
Věková kategorie
1 oběd
Platby na září zadejte prosím trvalým příkazemKčnejpozději
do 25. 8. 2020.
1330.- vč. školného
-bez školného
40-- Kč
Děti MŠ celodenní
3-6 let
Nezapomeňte
prosím uvést
variabilní Kč
symbol.
Ten880
se,-nemění,
platí po celou
dobu školní docházky.
Kč 67,-- NEDOTOVANÝ OBĚD
Děti MŠ
celodenní
3 -6 let
Číslo
účtu:
107-6243590217/0100
Děti MŠ do oběda
Děti MŠ do oběda

3-6 let

Kč 1132,- vč. školného
Kč 31,-- Kč 682,- bez školného

3-6 let

Kč 57,-- NEDOTOVANÝ OBĚD

UPOZORNĚNÍ A PŘIPOMENUTÍ !!

Pokud dítě onemocní, lze si první den nemoci oběd odebrat do vlastních čistých
Kč 50,-- Kč 1100,-Děti MŠ celodenní
7let
nádob a to
v Děti
čase
k tomu
Jídlo vydané do jídlonosičů je
Kč určeném.
40,-- Kč 880,-MŠ10.45-11.00hod.na
do oběda
7 místě
let
určené k OKAMŽITÉ SPOTŘEBĚ!!! Další obědy je strávník /resp. jeho zákonný
Kč 77,-- NEDOTOVANÝ OBĚD
Děti MŠ celodenní
7let
zástupce/POVINEN odhlásit. Dítě se může stravovat pouze jako cizí strávník.
Podle
§ 119
ŠZ- strávníci,7 kteří
vyučování /zOBĚD
důvodu nemoci,
Kč 67,-- NEDOTOVANÝ
Děti MŠ
do oběda
let se nezúčastní
Kč
638,-pouze
stravné
ředitelského volna apod./ nemají nárok na dotovaný oběd a to ani děti, které
Kč 788,-- + ŠD
navštěvují v té době školní družinu. V případě,Kč
že858,nebude
mít strávník od 2. dne
+svačinky
nepřítomnosti
ve škole obědy
je nutné,
aby +ŠD
uhradil
jejich plnou cenu
Kč 29,-Kč 1008,+ svač.
Žáci
7 - 10 letodhlášeny,
(potraviny + režie + osobní náklady). Od 1. 9. 2020 bude ŠJ školákům tuto
Kč 56,-- NEDOTOVANÝ OBĚD
Žáci
7 -10 let
cenu účtovat! Dbejte prosím na řádné omlouvání
!!
Kč 704,-- pouze stravné
Kč 854,-- + ŠD
924,-svačinky
u vedoucíKčŠJ,
kde+ na
základě
Kč 32,-- Kč 1074,-- + ŠD + svač.

U nových žáků bude nutná návštěva
vyplněné
Žáci
11 - 14 let
přihlášce ke stravování dostanete přidělený variabilní symbol a podklady
k platbě.
Kč 59,-- NEDOTOVANÝ OBĚD
Žáci
11 - 14 let
Kč vedoucí
550,-25,-ZŠ
V Zaměstnanci
případě jakýkoliv
nejasností volejte Kč
nebo
pište
ŠJ p. Kucharovičové
tel. č. 603 818 876, mailová adresa: monika.kucharovicova@zszandov.cz
Kč 220,-Svačina ZŠ
cizí strávníci –
pouze polévka
cizí strávnícicelý oběd

Kč 10,--

Kč 24,-- Kč 528,-Kč 70,-- Kč 1 540,--

Cena stravného pro jednotlivé kategorie se řídí podle věku dosaženého v daném školním roce:
/např. pokud dítěti v červnu bude 11let, od září spadá do věkové skupiny 11-14let./. Výše
stravného je stanovena v souladu s přílohou č. 2 vyhlášky č. 107/2005 Sb. dle věkových skupin.
Zálohová měsíční
Cena za

