INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ MŠ SLUNÍČKO
Vyplněnou přihlášku ke stravování odevzdejte obratem do kanceláře ŠJ Kostelní 2.
Platba stravného se platí vždy předem (zálohou) k 20. dni v měsíci na měsíc následující.
HOTOVĚ - se vybírá v kanceláři ŠJ Kostelní 2, paní Krulová tel. 515 333 173,
email: krulovam@zsmiroslav.cz
Pokladní den: pondělí 7.00 – 15.00 hodin.
ÚČET – 20tého v měsíci strháváme zálohu na následující měsíc, např. 20.8. strháváme na září,
začátkem července vrátíme přeplatek na váš účet.
Svolení k inkasu přinést do týdne po přihlášení vedoucí ŠJ
Svolení k inkasu – č.ú. 123-4403990297/0100 – limit 1500,-Kč /1dítě/ - vstup měsíčně –
bez data
Pokud nebude uhrazena záloha - dítě nemá nárok na stravu, stanovenou částku
neprodleně uhradíte v kanceláři ŠJ Kostelní 2.
Odhlašování obědů na tel. 515 333 416 (přímo do MŠ SLUNÍČKO) do 13.00 na následující den.
Pokud dítě onemocní, má nárok si oběd vyzvednout v době od 11.00 – 11.30 hodin, v MŠ
zbytek dní je třeba odhlásit.
Ceny stravného: děti 3 – 6 let přesnídávka 9,oběd
23,svačina
8,-

děti 7-10 let

přesnídávka
oběd
svačina

10,25,8,-

Do kategorie jsou děti zařazeni dle data narození vyhláška 107/2005 Sb. ,příloha 1b,2.
Dotazy a připomínky, řešte ihned přímo v kanceláři ŠJ, s vedoucí stravování.
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