Základní škola se specifickými poruchami učení, U Boroviček 1, Praha 6, 163 00
Tel: 235 325 908 e-mail: jídelna@borovicky.cz

Dohoda o odběru obědů ve školním roce 2018/2019
Příjmení a jméno ……………………………………………………….. třída ………….
Přihlášen(a) od ……………………… Datum narození ………………………..…………
Adresa trvalého bydliště ………………………………………………………………………
Forma úhrady:

trvalým příkazem
převodem z účtu
pouze ve výjimečných případech

v hotovosti

Závazně přihlašuji své dítě na obědy ve školní jídelně v těchto dnech týdne:
Stravování celý týden:
Stravování pouze ve dnech:
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Údaje o zákonném zástupci:
Příjmení a jméno …………………………………………………………………………….
Číslo účtu pro případné vrácení přeplatků …………………………………………………
Telefon ………………………………........... E-mail ………………………………………..
Svým podpisem potvrzuji, správnost údajů i to, že jsem byl/a seznámen/a s provozním
řádem jídelny a budu včas odevzdávat příspěvky na stravu. Provozní řád je k nahlédnutí
před vchodem do jídelny a na internetových stránkách www.borovicky.cz pod odkazem
školní jídelna.
Datum ……………

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

-------------------------------------zde prosím odstřihněte----------------------------------------
Informace školní jídelny
Placení stravného: číslo účtu – 0167463349/0800, spec. symbol – 111
Při platbě VŽDY používejte Variabilní symbol – slouží k identifikaci platby a je přidělen
vedoucí školní jídelny.
Všichni strávníci platí obědy předem, tj. nejpozději do 25. dne v měsíci musí být uhrazeno
stravování na měsíc následující.
První platbu zaplaťte na výše uvedený účet již 20. 8. /září/ poslední platbu 20. 5./na červen/.
Věková skupina
Cena oběda
Měsíční záloha
11 – 14 let
30,- Kč/oběd
660,- Kč/ (při dosažení věku během školního roku)
15 a více let
32,- Kč/oběd
700,- Kč/ (při dosažení věku během školního roku)
Odhlašovat a přihlašovat obědy je možné na tel. čísle 235 325 908, na terminálu ve školní
jídelně a na e-mail: jidelna@borovicky.cz, nejpozději den předem do 12,00 hodin.
Musí být jasně stanoveno datum od kdy se žák odhlašuje a datum do kdy bude odhlášen. Žáky
odhlašují rodiče nikoliv škola. Neodhlášené a neodebrané obědy jsou započítány jako
odebrané a tudíž musí být hrazeny a peníze za tyto obědy není možné vrátit.

