Informace ke školní jídelně - přihlášení a platba
Placení obědů je bezhotovostní přes účet, trvalým příkazem.
Trvalý příkaz je nutné poprvé zadat k datu 20. srpna daného
roku, aby dítě mělo již v září obědy, obědy se platí zálohově
dopředu. Poslední platbu v daném školním roce je k 20. 5.
následujícího roku.
Po přijetí platby je strávník automaticky přihlášen od 1. 9.
na obědy.
Stravné při celotýdenním stravování bude činit:

1. třída

675,--/za měsíc

Stravné pro přihlášení pouze určitých dnů v týdnu: částku domluvit přímo s vedoucí ŠJ
Cena 1 oběda pro žáčky 1. třídy je 32,-- Kč.

Zájemci o stravování si do 30.6. přihlášku ke stavování
1. vyzvednou v kanceláři vedoucí školní jídelny
nebo
2. stáhnou z webových stránek školy a vyplněnou dodají vedoucí školní jídelny
Informace nutné k vyplnění trvalého příkazu:
- číslo účtu jídelny ZŠ Hrochův Týnec: 2201534956/2010
- variabilní symbol – telefonicky nebo osobně s vedoucí ŠJ
Po přihlášení dítěte ke stravování je nutno poslední týden v srpnu vyzvednout čip se
zálohou 130,- Kč hotově.
Další informace na telefon. čísle 469 319 924 – od 6.00 do 14.00 hod. nebo osobně
v kanceláři školní jídelny.
Andrea Budjačová, ved. škol. jídelny
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