Školní jídelna při ZŠ, Praha 4, Mendelova 550
Přihláška ke stravování
Jméno a příjmení ………………………………….
Datum narození ……………………..
Bydliště …………………………………………………………………………………………….
Telefon …………………………………

Obědy se vydávají od 11,55 do 14,15 hodin každý den školní docházky.
Každý strávník musí mít čip. Pokud čip nemá, ved. školní jídelny mu zapůjčí na 1 oběd
náhradní kartu. Nemá-li čip déle jak tři dny, obědy mu budou odhlášeny až do doby, kdy si zakoupí
nový. Čip je majetkem strávníka a peníze za něj se nevracejí.
Obědy se odhlašují nejpozději do 7,30 hodin ráno na týž den. Při nemoci je možno si přijít pro oběd
pouze první den. Na další dny je nutno obědy odhlásit.
Stravné musí být zaplaceno nejpozději do 5. pracovního dne v měsíci.
V opačném případě, až do uhrazení stravného, nebude strávníkovi oběd vydán.
Pokud bude žák ničit vybavení školní jídelny nebo se nevhodně chovat, může být ze stravování vyloučen.
Výše uvedené podmínky beru na vědomí a souhlasím s nimi.
Praze dne …………………..

Podpis rodičů…………………………………

Prosím vraťte do jídelny.
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Tato část slouží rodičům jako kopie k uschování.

Podpis rodičů…………………………………

