Přihláška ke stravování
Školní jídelna, Tyršova základní škola, Brno, Kuldova 38
Jméno a příjmení strávníka: .................................................................................. Třída: .......................................
Adresa: ..................................................................................................Datum narození: ........................................
Jméno zákonného zástupce: ....................................................................................................................................
Telefon: .................................................................... E-mail: ..................................................................................
Způsob platby (zaškrtněte a vyplňte číslo účtu):
□ Trvalý příkaz z účtu číslo: .....................................................................................................................................
□ Inkaso z účtu číslo: ...............................................................................................................................................
□ Složenka. Číslo účtu pro vracení přeplatků .......................................................................................................
Variabilní symbol pro platby z účtu bude strávníkovi přidělen po přihlášení ke stravování a uvidí
jej v Edookitu – slouží pro identifikaci plateb.
Potvrzuji správnost údajů a zavazuji se neprodleně oznámit vedoucí školní jídelny jakoukoliv změnu
údajů uvedených v přihlášce ke stravování stejně jako ukončení stravování.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s provozním řádem školní jídelny zveřejněným na webových
stránkách školy – www.zskuldova.cz/dokumenty.
V Brně dne: .........................................

............................................
podpis zákonného zástupce

................................................................................ zde oddělte.................................................................................

Informace pro strávníky:
Kontakty na vedoucí ŠJ:
tel. č. 545 425 078
e-mail: jidelna@zskuldova.cz
Úřední hodiny pro přihlašování ke stravování:
25. 8. – 31. 8. od 8.00 do 12.00
Číslo účtu pro platby převodem a inkasem:
108 448 720/0300
Platba za obědy
Kategorie
dotovaná cena
plná cena
doporučená výše trvalého příkazu
Kategorie I a (do 6 let)
24,52,560,Kategorie I b (7–10 let)
26,54,600,Kategorie II (11–14 let)
29,57,650,Kategorie III (od 15 let)
33,61,750,Dítě je zařazeno do kategorie dle věku, kterého dosáhne v období od 1. 9. do 31. 8.
Nárok na dotovaný oběd má dítě, pokud je ve škole nebo v 1. den nemoci (v tomto případě může
zákonný zástupce vyzvednout oběd u bočního vchodu do jídelny z ulice Šámalova od 11.00 do 11.30 a to
výhradně do jídlonosiče). V době další nepřítomnosti dítěte ve škole lze obědy odebírat pouze za plnou
cenu.
Odhlašování obědů: den předem do 12.00 telefonicky na výše uvedeném tel. čísle nebo přes Edookit.
Pokud zákonný zástupce oběd v době nepřítomnosti neodhlásí, bude mu účtována plná cena oběda
i když si oběd neodebere.
Čip pro odebírání obědů zakoupíte při přihlašování ke stravování za 50 Kč (je nevratný).

