Vážení rodiče,
chtěli bychom Vás upozornit na změny, které nastanou ve vyúčtováni měsíce června 2017:
školní rok končí v pátek 30.6.2017:
1/ Složenky musí být proto uhrazeny nejpozději do 16. 6. 2017 a peníze na účtě
bezpodmínečně všechny do 21.6.2017.
Všichni žáci předloží ústřižek o zaplacení nejpozději v pondělí 19.6. do 8 hod. Netýká se
sporožirových účtů !!!
Rodiče zajistí dostatek prostředků na sporožir. účtech i ostatních bankovních účtech (srážka
inkasa) k úhradám měsíce 5/2017 , a to k 15.6.2017.
2/ Případné odhlášky v měsíci červnu se budou vyřizovat nejpozději :
do čtvrtku 22. 6. 2016 do 9 hodin.
Po tomto datu není možné obědy odhlásit. Pokud bude žák nemocen, mohou si rodiče
obědy mimořádně vyzvednout do jídlonosiče.
Poslední týden v červnu bude provedeno konečné vyúčtování a vzniklé přeplatky (na základě
odhlášených obědu v měsíci červnu 2017) budou vráceny - pouze žáků 9. tříd a žákům , kteří
odchází na jinou školu. Ostatní přeplatky budou převedeny do nového školního roku 2017/18.
Všichni žáci odevzdají na konci školního roku stravovací průkazy. Složenky na nový školní rok
2017/18 se budou vydávat dle rozpisu na dveřích do ŠJ nebo na internetových stránkách školy.
Termín splatnosti složenek - nutno zaplatit před zahájením stravování !!!
Srážky stravného ze SŽÚ a inkasa z ostat.účtů budou provedeny až v 9/17 !!!
V termínu, který bude vyvěšen na dveřích do školní družiny najdete i rozpis, kdy se budou
vydávat nové stravovací průkazy 2017/18, a to na základě předloženého ústřižku o zaplacení.
Tento termín platí i pro vydávání průkazek žákům, kteří mají stravné hrazeno ze sporožirového účtu
nebo platí stravné inkasem z účtu jiné banky (ukončení stravování, přechod na jinou školu , rovněž
jako i zrušení účtu, případně změny účtu jsou rodiče p o v i n n i nahlásit neprodleně
v kanceláři ŠJ, popř.pokud žák odchází ze ZŠ hlásí tuto změnu rovněž rodiče).
Pokud se žák nedostaví pro nový stravovací průkaz, není pro něj první školní den počítán
oběd.
Toto upozornění platí pro všechny žáky (platící složenkou, inkasem z účtu i sporožir .účtů).
Při přechodu ze čtvrtých do pátých tříd a z osmých do devátých tříd pozor na zvýšení platby
(hlavně u SŽÚ a inkas – zvýšení plateb od 9/2017).
Nové průkazky na školní rok 2017/18 se vydávají bezplatně.
Obědy se odhlašují stále den dopředu do 10,00 hodin. V případě nemoci mají děti nárok na
oběd pouze první den nemoci. Dále je nutné obědy odhlásit viz. Vyhláška o školním
stravování.
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