PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ - ŠJ MATEŘSKÉ ŠKOLY LIDEČKO
Jméno a příjmení.....................................................................
Datum narození.......................................................................
Dítě MŠ
…...................................................................
Třída základní školy................................................................
Bydliště...................................................................................
Zdravotní stav – alergie na potraviny.....................................
Jméno a příjmení zákonného zástupce, bydliště, telefon
…...........................................................................................
Upřednostňuji platbu – v hotovosti
- inkasním způsobem
/požadovanou platbu podtrhněte, k inkasu podá informace vedoucí ŠJ/

Pro zařazení do příslušné kategorie je rozhodující věk, kterého dítě, nebo žák dosáhne v příslušném
školním roce.Jestliže se strávník přihlásí, bude automaticky počítán každý měsíc. Pokud nechce
oběd, musí tuto skutečnost nahlásit den předem. V případě nemoci má strávník nárok odebrat si
jeden oběd do jídlonosiče( oběd je určen k okamžité spotřebě) a rodič je povinen odhlásit dítě ze
stravování. Veškeré tyto změny hlaste prosím vedoucí ŠJ osobně, nebo telefonicky do 11.30 hod.
na čísle 775709830, 571447950!!!
Cena za stravu pro dítě v MŠ

celodenní docházka
polodenní docházka
celodenní odložená
polodenní odložená

Cena oběd pro pro žáka v ZŠ

kategorie 7-10 let
katerogie 10-14 let

31,25,37,31,24,25,-

Skladba obědů v naší školní jídelně je stanovena s ohledem na plnění „Spotřebního koše“,
který zajišťuje zachování pestrosti jídel, množství přísunu ovoce a zeleniny a naplnění vyhlášky
o škoním stravování č. 107/2008Sb.
Školní jídelna je zařazena do projektu „Škola plná zdraví“, odebírá čerstvé mléko a mléčné
výrobky, nabízí dětem pitný režim v podobě vody, čajů,neslazených nápojů, džusů, ovocných
nápojů a mléka.
Podle vyhlášky 1169/2011/ EU, čl.44 o poskytování infornmací o potravinách spotřebitelům,
uvádíme možné alergeny čísly u každého pokrmu. Tabulka alergenů je přiložena k jídelníčku.
Citlivost na alergeny si je povinen každý strávník uhlídat sám. S alergeny se běžně setkáváme i při
domácím vaření.
Provozní řád školní jídelny je k nahlédnutí na vyžádání u vedoucí ŠJ.
Potvrzuji svým podpisem, že jsem byl seznámen s podmínkami stravování ve ŠJ a Mateřská škola
se zavazuje, že uvedená data nezneužije v neprospěch strávníka.
Strávník je přihlášen k odběru obědů denně již 1.září příslušného školního roku.
Veškeré odhlášení, nebo úpravy pravidelnosti odběru obědů, lze možné domluvit u VŠJ .
V Lidečku ….............................

Podpis zákonného zástupce............................................

PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ - ŠJ MATEŘSKÉ ŠKOLY LIDEČKO
Jméno a příjmení.....................................................................
Datum narození......................................................................
Třída základní školy, mateřské školy.....................................
Bydliště..................................................................................
Zdravotní stav – alergie na potraviny.....................................
Jméno a příjmení zákonného zástupce, bydliště, telefon
…...........................................................................................
Upřednostňuji platbu – v hotovosti
- inkasním způsobem
/požadovanou platbu podtrhněte, k inkasu podá informace vedoucí ŠJ/

Mateřská škola se zavazuje, že uvedená data nezneužije v neprospěch strávníka.
V Lidečku ….............................

Podpis zákonného zástupce............................................

Skladba obědů v naší školní jídelně je stanovena s ohledem na plnění „Spotřebního koše“,
který zajišťuje zachování pestrosti jídel, množství přísunu ovoce a zeleniny a naplnění vyhlášky
o škoním stravování č. 107/2008Sb.
Školní jídelna je zařazena do projektu „Škola plná zdraví“, odebírá čerstvé mléko a mléčné
výrobky, nabízí dětem pitný režim v podobě čajů, džusů, ovocných nápojů a mléka.
Cena za jeden oběd pro dítě

celodenní docházka
polodenní docházka
celodenní odložená

31,- Kč
25,- Kč
37,- Kč

