
Číslo účtu: 111308796/0300                      variabilní symbol:990 

 
                                             Vážení rodiče! 

Posílám Vám závaznou přihlášku – svačiny od 1.9.2018. 
Platit se budou zálohově v srpnu na září,…Platí se do 10.dne v měsíci. 
Cena jedné svačiny je 20,- Kč.Celkem záloha na měsíc je 400,- Kč. 

Lze platit přes trvalý příkaz nebo složenkou. / složenku si můžete vyzvednout 
ve ŠJ/ Pokud máte více stravovaných dětí ve ŠJ, lze platit na 1 variabilní symbol, 

který si vyberete. 
Strávníci, kteří chodí na oběd,variabilní symbol již mají, ostatní ho dostanou. 
Pokud strávník bude chodit na svačiny celý rok, tak platí od srpna do května.  

Můžete platit obědy i svačiny dohromady. 
Žádám při placení o dodržení doby splatnosti. 

Na konci června proběhne vyúčtování svačin a vrácení přeplatků. 
 
Sazba za svačinu:  10,- Kč potravinový náklad 

                            10,- Kč režie 
 

Omlouvání svačin   
Svačinu si mohou rodiče žáků omluvit pouze v jídelně  

na tf. č.: 773380203 SMS zprávou do 08.00 hodin v omlouvaný den. 
/např. ve středu do 08.00 lze omluvit na středu…/ 
V SMS prosím uveďte: jméno a příjmení strávníka,  svačina, datum dne, který 

chcete omluvit a od kdy do kdy žáka omlouváte. 
Žáci si mohou omluvit svačinu přinesením omluvenky do jídelny ZŠ také do 

08.00 hodin, kam musíte uvést stejné údaje jako v SMS nebo omluvu lze zapsat  
v jídelně. 
Pokud rodič svačinu neomluví, tak se započítá. 

Svačina se bude podávat v jídelně od 09.40 – 10.00 hodin./velká přestávka/ 
Připomínky ke svačinám řešte přímo s pracovnicemi kuchyně. Těšíme se na 

spolupráci s Vámi. 
 
                                                               vedoucí stravování ŠJ při ZŠ 

 
 

-------------------------------------zde oddělte--------------------------------- 
                                   PŘIHLÁŠKA – S V A Č I N Y 
školní rok 2018/2019                                 jídelna ZŠ Žabčice, Školní 447 

Jméno žáka______________________  bydliště____________________ 
Datum narození__________________    třída____________ 

Otec_______________________________________________________ 
              Jméno a příjmení                  telefon*           email* 
Matka______________________________________________________ 

Potvrzuji správnost údajů a zavazuji se, že budu platit v uvedeném termínu a 
včas oznámím každou změnu, která má vliv na stanovení částky za svačiny. 

Variabilní symbol: 990 
Byl/a/ jsem seznámen/a/ a souhlasím s vnitřním řádem ŠJ. 
Budu platit:   složenkou               trvalým příkazem / přes účet/ 

                             /nehodící se škrtněte/ 
*souhlasím s uvedením telefonu a emailu 

V Žabčicích__________________ Podpis rodičů_____________________ 
 



 

  
   
  

 


