
Přihláška dítěte ke stravování ve školním roce 2022-2023

Application form school catering for 2022-2023

Jméno žáka/Student´s name:

Datum narození/Date of birth:

Alergie/ Allergies:

Přihlašuji svého syna/svoji dceru ke školnímu stravování ve školním roce 2022-2023/
I enroll my son/my daughter for school catering*:
□ dopolední svačina + oběd: 120,- Kč/den

morning snack + lunch: 120,- CZK/per day
□ dopolední svačina + oběd + odpolední svačina: 150,-Kč/den

morning snack + lunch + afternoon snack: 150,- CZK/per day

VLASTNÍ STRAVA/OWN MEAL
□ vlastní strava – manipulační poplatek: 300 Kč/ měsíc

own meal - handling fee: 300 CZK / month

SPECIÁLNÍ POŽADAVEK NA STRAVU/SPECIAL DIET REQUIREMENTS
❏ bezlepková dieta/gluten-free diet (plus 10 kč za oběd/plus 10 CZK for lunch)

*zaškrtněte Vámi vybranou variantu/ select your chosen option

Potvrzuji svým podpisem, že souhlasím s níže uvedenými podmínkami:
1)Včasné placení úplaty za školní stravování, která je splatná za 1. pololetí k 31.8. a za 2. pololetí k 1.2. daného školního
roku.
2)Stravné se platí na účet školy 43-8835510267/0100 (třída Year 1, Reception, Nursery, Pre-nursery), nebo na účet školy
51-1041480287/0100 (třída Pre-nursery- Baby Bee s.r.o.). Platební příkaz vám bude vložen do systému Edupage.
3)Obědy a svačiny se přihlašují a odhlašují na webových stránkách https://beehive.edupage.org nebo přes mobilní
aplikaci nejpozději do 9:45 předchozí den.
4) Změna jídelního lístku je vyhrazena
5)Pokud nebude podána Přihláška ke stravování, bude dítěti automaticky objednávána strava od dodavatele obědů,
dle cen uvedených výše.
6) Uvedené ceny jsou závazné pro I.pololetí 2022/23, tj. do 31.1.2023. Od 1.2.2023 může dojít k navýšení cen (viz
dokument Informace ke stravování).

I verify by signature that I agree with the following terms:
1) The timely payment of school meals, which for the 1st term is August 31st and for the 2nd term is February 1st.
2) Payment should be made to the school account 43-8835510267 /0100. Payment information and the variable symbol
will be sent to you ( inserted into the Edupage system)!
3) Lunches and snacks can be ordered and cancel on the website https://beehive.edupage.org or by mobile application at
the latest by 9:45 a.m. the day before.
4) Changes in the menu are possible.
5) If we do not receive an application with information about choosing our own food, the child will be automatically
ordered food from the lunch supplier.
6)The listed prices are binding for the first half of 2022/23, ie until 31.1.2023. From 1.2.2023 there may be an increase in
prices (according to the information in the document Catering Information).

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

Podpis zákonného zástupce/ Signature of the legal representative:

V/In………………………...Dne/Date:...............

https://beehive.edupage.org
https://beehive.edupage.org

