Vážení rodiče,
souhlas s inkasem stravného (od 2. 8. 2021) nechte potvrdit u Vašeho bankovního ústavu.
Doporučený limit je 1.300,- Kč na strávníka. Potvrzenou přihlášku odevzdejte do
30. 6. 2021 v kanceláři školní jídelny. Nezapomeňte do přihlášky vyplnit Váš kontakt –
telefon a email – urychlíte tím komunikaci mezi kanceláří ŠJ a Vámi.
Inkaso se bude provádět zálohově vždy mezi 15. - 20. dnem v měsíci. První platba
proběhne v srpnu 2021. Povinností plátce je zajistit na účtu dostatek finančních
prostředků pro realizaci povoleného inkasa. Odhlášky stravy jsou zohledňovány
v zálohách na přespříští měsíc (např.: o odhlášky v září bude ponížena strhávaná záloha
v říjnu na listopad).
Všem strávníkům je automaticky přihlášen na další měsíc oběd číslo jedna.
Jestliže nebude záloha na stravování (školné) zaplacena, bude čip zablokován, a tím
nebude umožněno odebírat nadále stravu. Uhradit zálohu (odblokovat) lze poté pouze v
hotovosti v kanceláři školní jídelny nebo po dohodě jednorázovým převodem na účet.
K odblokování dojde až po připsání peněz na účet školní jídelny. Odhlášky stravy jsou
zohledňovány v zálohách na přespříští měsíc (např.: o odhlášky v září bude ponížena
strhávaná záloha v říjnu na listopad).
Ukončí-li žák docházku ZŠ z jiného důvodu než ukončení docházky v 9. třídě, musí rodič
strávníka sám odhlásit ze stravování. Automaticky jsou odhlášeni jen žáci vycházející z 9.
třídy.
Při přihlášení bude strávníkovi vydán čip oproti záloze ve výši 115,- Kč. Záloha bude
vybrána dle zvoleného typu platby za stravné – inkaso, hotově. Při vrácení čipu je částka
při odchodu žáka na jinou školu nebo po ukončení devítiletého vzdělání 115,- Kč
strávníkovi vrácena. Při ztrátě či zničení čipu se záloha nevrací a strávník si musí zakoupit
čip nový.
Cena stravného pro školní děti (7-10 let) je 24,- Kč
Cena stravného pro školní děti (11-14 let) je 26,- Kč
Cena stravného pro školní děti (15 let)
je 27,- Kč
Cena školného (družina)
je 150,- Kč/ měsíc
Odhlašovat obědy lze třemi způsoby:
(1) telefonicky na čísle 379 733 738, 604 902 272 a záznamník od 6.30-8.00 hodin téhož dne
(2) přes internet na www.strava.cz do 11.00 hodin předchozího pracovního dne (v případě již zřízeného účtu)
(3) čipem na objednávacím boxu ve školní jídelně (přístupný do 13.40 hodin ) předchozího dne

Měnit výběr oběda lze jen dva pracovní dny předem
(jde o požadavek školní kuchyně K17).
Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován.
Kontakt na kancelář školní jídelny:
Jaroslav Jedlička DiS, Telefon: 379 733 738, 604 902 272
e-mail: jidelna.novaskola@seznam.cz
Pokladní hodiny kanceláře: Po - Pá 12.00 – 15.00, Čt zavřeno

Základní škola a mateřská škola Domažlice
Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace
Msgre B. Staška 232, 344 01 Domažlice
IČO (DIČ): (CZ)75005743
http://www.novaskoladomazlice.cz
jidelna.novaskola@seznam.cz

Přihláška ke školnímu stravování
Jméno žáka/žákyně:............................................................,
Třída ….................... Datum narození...................................
Stravné od (datum):.............. Stravné dny (zakroužkujte): Po, Út, St, Čt, Pá
E-mail (Pokud chcete internetové objednávání, vyplňte e-mailovou adresu, na kterou Vám zašleme přihlašovací
údaje): ….........................................................
Úhradu stravného budu provádět zálohovou formou:

1) Inkasem z BANKOVNÍHO účtu: č. ú:.......................................... vedeného u: ….........................
ve prospěch účtu: 2760265369/0800.

2) V HOTOVOSTI v kanceláři ŠJ (do 25. předcházejícího měsíce)

Souhlas s inkasem stravného nechte potvrdit u vašeho bankovního ústavu. Potvrzenou
přihlášku odevzdejte v kanceláři školní jídelny. Inkaso se bude provádět zálohově vždy mezi
15. - 20. v měsíci. Povinností plátce je zajistit na účtu dostatek finančních prostředků pro
realizaci povoleného inkasa.
Kancelář školní jídelny: Jaroslav Jedlička DiS, Tel. 379 733 738,604 902 272
e-mail: jidelna.novaskola@seznam.cz
Pokladní hodiny kanceláře: Po- Pá 12.00 – 15.00, Čt zavřeno
ve dnech školních prázdnin je kancelář uzavřena
Odhlašovat obědy lze třemi způsoby:
(1) telefonicky na číslo 379 733 738,604 902 272 a záznamník do 08.00 hodin téhož dne
(2) přes internet na www.strava.cz do 11.00 hodin předchozího pracovního dne (v případě již zřízeného účtu)
(3) čipem na objednávacím boxu ve školní jídelně (přístupný do 13.40 hodin) předchozího dne

V Domažlicích dne......................... podpis rodičů …................................................
kontakt na rodiče ….......................................
(Tel., e-mail)
Potvrzení inkasa:

