Školní jídelna
Ceny stravování od 1. 9. 2020
Kategorie strávníků
MŠ
děti 3 – 6 leté
Děti s odkladem školní
docházky v MŠ 6 – 7 let
ZŠ + přípravná třída ZŠ
6 – 10 let
ZŠ
11 – 15 let
Zaměstnanci školyzávodní stravování
Důchodci z Neslovic

Ostatní strávníci
z Neslovic a Kratochvilky

Dopolední
svačina

Oběd

Odpolední
svačina

8, - Kč

19,- Kč

8,-Kč

8, - Kč /
12,- Kč
/VHČ/
12,- Kč
/VHČ/

22,- Kč

8, - Kč
/

22,- Kč
26, - Kč
31,- Kč
70,-Kč
Na stravování přispívá Obec
Neslovice částkou
15 Kč/oběd

Pitný režim

50,-Kč/ měsíc
12,- Kč
/VHČ/

50,-Kč/ měsíc

Dovoz do domu

Dovoz do domu
85,- Kč

Žáci ZŠ, děti MŠ a zaměstnanci školy v rámci závodního stravování platí pouze cenu surovin na oběd, mzdové a věcné náklady na
oběd jsou žákům dopláceny ze státních prostředků a prostředků školy.
Výdej obědů probíhá od 11:15 hodin do 13:45 hodin, není-li po dohodě stanoveno jinak (změny navržené školou).
Pokud žák nemůže přijít na oběd (nemoc), mohou si rodiče vyzvednout oběd od 11:30 hodin do 13:00 hodin ve školní jídelně ZŠ
v Neslovicích nebo ve výdejně na Kratochvilce pouze 1. den nepřítomnosti. Při delší nepřítomnosti je nutné obědy i svačiny vždy
odhlásit. V případě, že je žák nemocný a chce odebírat obědy, musí se účtovat plná cena (suroviny, věcné a mzdové náklady).
Obědy a svačiny se odhlašují i přihlašují do 14:00 hodin den předem (nemoc, návštěva lékaře, apod.) na tel. č., 739 575 945
( možno psát SMS zprávy, nebo email: kucovasasa@seznam.cz

Obědy, pitný režim, svačiny, školné MŠ a ŠD, kroužky se platí
➢ v hotovosti vždy v určené dny poslední týden v měsíci na následující měsíc u
vedoucí stravování p. Kučové v kanceláři ŠJ (Neslovice, Školní 93 ) od 7:00 hodin
do 17:00 hodin
(mimo polední přestávku od 11:00 hod do 13:00 hod)
➢ bezhotovostně převodem na účet 256565881/0300 po přidělení variabilního
symbolu u vedoucí stravování p. Kučové

Platba na září 2020 bude probíhat ve čtvrtek 27.8.2020
od 13:00 hodin do 16:00 hodin
a
v úterý 1. 9. a ve středu 2. 9. od 7:00 hodin do 17:00 hodin
mimo polední přestávku 11:00 hodin – 13:00 hodin.

