
Školní stravování od 6.1.2020

Vážení rodiče, 
od nového roku začíná provoz v naší nové školní kuchyni a s tím je spojena řada změn. Provoz
bude zahájen v pondělí 6.1.2020, tzn. v den zahájení provozu ZŠ i MŠ v kalendářním roce 2020.
Protože dojde i ke změnám v platbách, je nezbytně nutné, abyste nejpozději do 20.12.2019 všichni
měli zaplacené zálohy za září – prosinec 2019, tj. listopadovou platbu. Proto zpětně zkontrolujte
svoje platby a případné nedoplatky uhraďte! Kdo už zaplatil zálohu na leden, tj. prosincovou platbu,
bude mu vrácena společně s případným přeplatkem. Přeplatky za září – prosinec 2019 vám budou 
v průběhu ledna 2020 vráceny na účty, ze kterých platby chodily. 
Tím uděláme  „tlustou  čáru“  za  minulým systémem a  od  ledna  2020  bude  vše  probíhat  podle
následujících pravidel:

Zálohové platby budete posílat na účet  107-9900840217 / 0100, variabilní symbol zůstává až
do konce školního roku stejný! 

Zálohová platba na leden 2020 musí být na výše uvedený účet připsána nejpozději v pátek
3.1.2020!!!
Zálohová platba na každý další měsíc musí být připsána na účet nejpozději do 25. dne aktuálního
měsíce, tzn. záloha na únor do 25. ledna, záloha na březen do 25. února atd.

Výše měsíčních záloh: MŠ 3 – 6 let se školkovným 1 100,- Kč
MŠ 3 – 6 let bez školkovného 900,- Kč
MŠ 7 let 950,- Kč
ZŠ 7 – 10 let 550,- Kč
ZŠ 11 – 14 let 600,- Kč

Ceny stravného: MŠ 3 – 6 let 22 + 9 + 9 = 40,- Kč/den
MŠ 7 let 24 + 9 + 9 = 42,- Kč/den
ZŠ 7 – 10 let 25,- Kč/den
ZŠ 11 – 14 let 26,- Kč/den

Přihláška ke stravování bude ke stažení ve formátu PDF na webových stránkách školy na adrese
http://zskrizanovice.cz/prihlaska-ke-stravovani/ nebo si  ji   vyzvednete a  vyplněnou vrátíte  první
týden v lednu u vedoucí stravování.

Veškeré  změny  v  odběru  stravy  (odhlašování,  zpětné  přihlašování  po  absenci  apod.)  budete
provádět výhradně na novém telefonním čísle školní jídelny 733 438 107 nebo na nové mailové
adrese školní jídelny sjkriz@seznam.cz u vedoucí stravování paní Simony Zahradníkové, 
vždy do 12:30 hod. na příští den. 

Nárok na  odběr  stravy při  absenci  dítěte  máte  pouze  první  den  absence,  druhý den  bude  dítě
automaticky odhlášeno. Při vícedenní absenci tedy musíte dítě při návratu do školy / školky opět
přihlásit k odběru stravy. 
Neodhlášená strava propadá bez náhrady! 
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