Střední odborná škola sociální u Matky Boží Jihlava, Fibichova 978/67, 586 01 Jihlava

Přihláška ke stravování
pro žáky Křesťanské základní školy Jihlava na školní rok 2022/2023

Příjmení a jméno dítěte: .……….…………………………………………………………………….
Datum narození dítěte: ………………………………....
Třída (ve šk. roce 2022/23): …………………………..
Rodné číslo (slouží jako variabilní symbol při platbě z účtu) …………………………………..
Příjmení a jméno zákonného zástupce: ………………………………………………………………….
Telefon: ………………………………………………………………………………………………….
Email:………………………………………………………………………………………………….…
Číslo účtu, ze kterého bude zřízen trvalý příkaz k platbě stravného a k vrácení přeplatku:
……………………………………………………………………………………………………………..

Jakoukoliv změnu v žádosti je třeba neprodleně nahlásit do kanceláře SOŠS u Matky
Boží Jihlava, tel. 567 303 782!
-------------------------------------------razítko a podpis KZŠ

----------------------------------------------podpis rodičů (zák. zástupce)

……………………………………………………………………………………………………………
Informace pro zákonné zástupce:
Platby na stravné se odesílají z účtu vždy do 20. dne v měsíci předem!
Číslo účtu SOŠ sociální u Matky Boží Jihlava: 1465180309/0800
Variabilní číslo: rodné číslo žáka
Poznámka pro příjemce: příjmení a jméno žáka
První platbu trvalého příkazu zadáte do 20. 8. 2022 (na měsíc září), následují měsíční platby, poslední platbu
(konec trvalého příkazu) zadáte do 20. 5.2023 (na měsíc červen).
Prosíme o správné vyplnění trvalého bankovního příkazu, aby se platby správně přiřadily. Zvláště pokud je
příjmení žáka odlišné od příjmení rodiče!!
Při nesprávném vyplnění bankovních údajů a za následné nepřiřazení platby ke strávníkovi škola nenese
odpovědnost.

Ceny stravenek:
Děti od 6 do 10 let
Děti od 11do 14 let
Děti od 15 let

31,- Kč
33,- Kč
35,- Kč

Měsíční záloha při platbě z účtu: 651,- Kč
Měsíční záloha při platbě z účtu: 693,- Kč
Měsíční záloha při platbě z účtu: 735,- Kč

Dosáhne-li žák během školního roku (do 31. 8.) vyššího věku rozhodujícího pro zvýšení ceny stravného
(11 nebo 15 let), platí vyšší cenu už od září tohoto školního roku.
Od 22. 8. 2022 si noví strávníci vyzvednou v kanceláři SOŠS u Matky Boží, Fibichova 978/67, Jihlava, čip
ke stravování za zálohu 100 Kč.
Vyúčtování stravného proběhne po ukončení školního roku během července.
Veškeré informace k odhlašování a přihlašování, vnitřní řád školní jídelny a kontakty najdete na webových
stránkách školy web.sosmb.cz.

