Mateřská škola Slunečnice, Jablonec nad Nisou, Slunečná 9, příspěvková organizace

Přihláška ke stravování
školní rok 2022/2023

Jméno a příjmení dítěte: ……………………………………………………………………….................
Bydliště: ……………………………………………………………….....................................................
Datum narození: ………………

Státní příslušnost: ………………..

Tel. číslo zákonného zástupce: ………………………………..
Jméno a příjmení zákonného zástupce: ………………………………………………………………….
Adresa pro doručování písemností:
je stejná
je jiná

…………………………………………………………………………..............
Platba inkasem
Informace a souhlas k inkasu na druhé stránce přihlášky!!!
Platba hotovostně
Kancelář školní jídelny

úterý 7 – 15.30

Jsem si vědom (a), že mám povinnost omluvit nejdéle do 2. dne do 7 hodin každou nepřítomnost dítěte
v mateřské škole.
Úplata za vzdělávání - pobytné: Dle aktuálního ceníku na daný školní rok - platba měsíčně. Děti v
posledním roce předškolního vzdělávání školné neplatí.
Stravování při platbě v hotovosti: Rodiče platí vždy 2. úterý v měsíci školné a stravné dohromady. Po
zaplacení částky je dítě automaticky přihlášené ke stravování.
Odhlašování dětí: Omlouvání dětí do 7. hodiny ranní přes aplikaci Lyfle nebo SMS zprávou na
telefonní číslo mobilního telefonu příslušné třídy. Omlouvání v pozdějších hodinách není možné, pak
oběd dítěti propadne a je mu započítáváno.
Pouze 1. den delší nemoci lze vyzvednout oběd v 11.15 hodin v prostředním vchodě do kuchyně, po
domluvě a nahlášení v příslušné třídě anebo s kuchyní. Rodič je povinen ihned nahlásit nepřítomnost v
mateřské škole.
Potvrzuji správnost údajů a zavazuji se oznámit jakoukoliv změnu týkající se stravování a dodržovat řád
školní jídelny zveřejněný na www. stránkách mateřské školy a objektu mateřské školy. Dále souhlasím,
že výše uvedené údaje mohou být použity do matriky ŠJ dle §2 vyhlášky č. 64/2005 o vedení
dokumentace a zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

OTOČTE!!!!

V Jablonci nad Nisou dne………………………2022.
Podpis zákonného zástupce dítěte …………………………………………………...
Ředitelka školy: Mgr. Michala Marešová

Tel: +420 778 70 60 55
IČO: 725 50 406

e-mail: slunecna.skolka@seznam.cz

Mateřská škola Slunečnice, Jablonec nad Nisou, Slunečná 9, příspěvková organizace

Souhlas s inkasem
ve prospěch účtu Mateřské školy Jablonec nad Nisou, Slunečná 9, příspěvková organizace

Jméno a příjmení zákonného zástupce :...…………………………………………………………
Žádám, abyste platby za stravné a školné inkasovali z mého účtu:
číslo účtu……………………………………………………….…kód banky……….……………
Zajistím ve svém peněžním ústavu povolení k inkasu plateb ode dne 1.9.2021 ve prospěch účtu
Mateřské školy Jablonec nad Nisou, Slunečná 9, příspěvková organizace.
Komerční banka a.s. 107-1470500207/0100, variabilní symbol: neuvádějte žádný
Souhlasím s inkasním způsobem platby, a to vždy k 10-tému dni v měsíci s limitem 1.600Kč a zajistím
na tento termín potřebný zůstatek na mém účtu.
Inkaso bude prováděno na daný měsíc (v září na září).
Zavazuji se, že v případě jakékoliv změny (zrušení účtu, zrušení platby formou platby z účtu nebo při
nedostatku finančních prostředků na účtu) ihned tuto skutečnost nahlásím v kanceláři vedoucí ŠJ.

V Jablonci nad Nisou dne……………………2022.

Podpis zákonného zástupce……………………….................................................................................

Ředitelka školy: Mgr. Michala Marešová

Tel: +420 778 70 60 55
IČO: 725 50 406

e-mail: slunecna.skolka@seznam.cz

