Přihláška žáka ke stravování ve školním roce 2020-2021
Application for school catering for 2020-2021

Jméno žáka/Student´s name:
Datum narození/Date of birth:

Třída/Class:

Telefon matka/Mother´s phone:

Telefon otec/Father´s phone:

Alergie/ Allergies:

Přihlašuji svého syna/svoji dceru ke školnímu stravování ve školním roce
2020-2021/I enroll my son/my daughter for school catering*:
□ dopolední svačina + oběd/morning snack + lunch – 121,- Kč/den /121,- CZK/per
day
□ dopolední svačina + oběd + odpolední svačina/morning snack + lunch +
afternoon snack - 154,- Kč/den /154,- CZK/per day
NABÍDKA BIO OBĚDY
□ dopolední svačina + BIO oběd/morning snack + lunch – 160,- Kč/den /160,CZK/per day
□ dopolední svačina + BIO oběd + odpolední svačina/morning snack + lunch +
afternoon snack - 193,- Kč/den /193,- CZK/per day
□ vlastní strava/ own meal
*zaškrtněte Vámi vybranou variantu/ s
 elect your chosen option
Potvrzuji svým podpisem, že souhlasím s níže uvedenými podmínkami:
1) včasné placení úplaty za školní stravování, která je za 1.pololetí k 2.9. a za
2.pololetí k 3.2. daného školního roku
2) stravné se platí na účet školy 43-8835510267/0100 (bilingvní program), nebo
na účet školy
51-1041480287/0100 (mezinárodní program)
3) obědy a svačiny se odhlašují v informačním systému školy Edupage, vždy
nejpozději do 8:00 hod na daný den
4) změna jídelního lístku je vyhrazena
5) typ stravy z BIO na standardní lze změnit pouze v pololetí daného školního
roku
I verify by signature that I agree with the following terms:
1) The timely payment of school meals, which for the 1st term is September 2nd and for
the 2nd term is February 3rd.
2) Payment should be made to the school account 43-8835510267 / 0100 (billingual
program) or 51-1041480287 / 0100 (international program)
3) Lunches are chosen on our school systém Edupage. Cancel lunch and snacks at the
latest by 8:00 a.m. on the day of the requested change.
4) Changes in the menu are possible
5) the type of food from BIO to standard can be changed only in the half of the given
school year

Jméno zákonného zástupce hůlkovým písmem/ Name of legal representative in
capital letters:
Podpis zákonného zástupce/ Signature of the legal representative:

V/In ……………………………. Dne/date:

