VLASTNÍ STRAVA/ OWN MEAL FROM HOME
Vážení rodiče,
v případě volby donášení vlastní stravy z domova vás žádáme vás o dodržování těchto
podmínek:
● Svačina/svačiny – vkládat do boxu, kde v případě dopolední i odpolední svačiny nám
označíte co je určeno pro jakou svačinu
● Oběd – další box, který je možný dát do mikrovlnné trouby v případě ohřevu
(nesmíme s jídlem jinak manipulovat a vkládat ho na talíř)(znamená to, že pokud máte
tak veškerou stravu z domova, je nutné donášet dva boxy)
● Každý box musí být podepsán.
● Žádáme, aby boxy byly umístěny v podepsané termotašce, kterou předáte ráno
vyučujícímu
Dále upozorňujeme, že je nutné dodat přihlášku na stravování, kde uvedeno možnost: vlastní
strava – jinak nebudeme moci od vás stravu přijmout.
Děkujeme za pochopení a žádáme o dodržování podmínek donášení vlastní stravy.
Markéta Papežová
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dear Parents,
If you are choosing to have your own meals from home, we ask you to comply with these
conditions:
● Snack / snacks - Bring in a box and label which snack is for the morning and afternoon
● Lunch - Bring in a seperate box that is microwavable, in case the food needs to be
heated (We are not allowed to handle the food and put it on a plate)
This means if you have all meals from home, then you need to bring 2 boxes.
● Each box must be labeled with your child's name
● We ask that the boxes be placed in a labeled thermo lunchbox, which you will give to
the teachers in the morning.
Please note that it is necessary to provide an application for catering, where the option:
self-catering - otherwise we will not be able to accept your meals.
Thank you for your understanding, and we ask for compliance with the conditions of bringing
your own meals.
Markéta Papežová

