Základní škola Hodonín, Očovská 1, příspěvková organizace
se sídlem Očovská 1, 695 01 Hodonín
tel.: 518 398 711; e-mail: skola@zsocov.cz; www.zsocov.cz
IČ: 49418815
DIČ: CZ699001303

V Hodoníně dne 2. 6. 2020
Ředitelství Základní školy Hodonín, Očovská 1, příspěvková organizace, Vás zve na schůzku
rodičů budoucích prvňáčků, která se uskuteční ve školní jídelně (vchod z Milíčovy ulice)
v úterý 16. června 2020 v 17:00 hod.
1) Seznam školních pomůcek, které by děti měly mít při nástupu do školy:
 pevná taška
 pouzdro, guma, ořezávátko, ostré nůžky, silné trojhranné pastelky (12 kusů),
dvě tužky č. 2 – silné trojhranné
 podložka na plastelínu (formát A4)
 cvičební úbor v plátěném pytlíku - tričko, trenýrky, tepláky, cvičky
 přezůvky, pytlík na přezůvky (na zavěšení)
 zámek na šatní skříňku
2) Školní družina
Pokud chcete, aby Vaše dítě navštěvovalo školní družinu, přineste na tuto schůzku vyplněný zápisní
lístek (viz příloha). Odevzdáním zápisního lístku bude dítě zapsáno do školní družiny. O školní družinu
je velký zájem, proto využijte této schůzky k zapsání dítěte. Provoz ŠD - 6:00 až 16:30 hod.
Školné ve výši 200,- Kč se platí spolu se stravným vždy do 18. dne předcházejícího měsíce. Žádáme,
aby rodiče dodržovali stanovený termín platby.
Pro vstup rodičů do školy v době vyzvedávání dětí ze ŠD doporučujeme zakoupení čipu.
3) Informace o platbě stravného
Cena stravného činí 520,- Kč měsíčně, hradí se vždy k 18. dni předcházejícího měsíce.
Stravné lze platit:
- převodem z Vašeho účtu (doporučeno) na účet školní jídelny č.: 160310219/0300, konstantní
symbol: 0308, variabilní symbol: při 1. platbě (tj. do 18. 8. 2020) neuvádějte žádný VS, pouze
do poznámky napište jméno a příjmení dítěte (strávníka). Variabilní symbol obdržíte až při zakoupení
čipů v kanceláři ŠJ v srpnu. VS budete dále uvádět při následujících platbách stravného. Doporučujeme
zřídit trvalý příkaz u své banky na dobu určitou, tj. od 18. srpna 2020 do 18. května 2021.
- hotově v ČSOB na Národní třídě 17 v Hodoníně, poplatek však činí 70,- Kč. Při platbě uveďte prosím
jméno dítěte (strávníka), konstantní symbol č. 1379 a přidělený variabilní symbol.
Platba stravného na září 2020 musí být uhrazena do 18. srpna 2020. Poslední platba bude provedena
18. května 2021.
Ve ŠJ se také připravují svačiny pro 1. - 9. třídy. Cena jedné svačiny činí 15,- Kč (za měsíc 300,- Kč).
Tuto částku uhraďte společně s platbou za obědy, případně i za školní družinu.

Návratka (odevzdat na schůzce)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
Jméno a příjmení dítěte: .........................................................................................................................
Datum narození:

........................................................

Dítě se

bude - nebude*)

stravovat ve ŠJ.

Dítě

bude - nebude*)

odebírat svačiny.

V Hodoníně dne …………………....
*)

Nehodící se škrtněte

…………........................................................
podpis zákonného zástupce + telefonní číslo

Příklad:
Žák odebírá oběd .............................................................
Žák odebírá oběd + svačinu ............................................
Žák odebírá oběd + šk. družina ......................................
Žák odebírá oběd, svačinu + šk. družina .......................

520,- Kč měsíčně
520,- + 300,- = 820,- Kč měsíčně
520,- + 200,- = 720,- Kč měsíčně
520,- + 300,- + 200,- = 1.020,- Kč měsíčně

Vyúčtování odhlášených obědů + svačin bude provedeno v červnu 2021. Při hotovostní platbě
si přeplatky musí vyzvednout osobně dospělá osoba (termín bude upřesněn). Dítěti nebudou peníze
předány.
Nový strávník si zakoupí čip v kanceláři jídelny od 20. do 31. srpna 2020. Čip slouží nejen k odebrání
stravy, ale i ke vstupu do školy. Bez čipu a včasného zaplacení stravného nebude dítěti oběd vydán.
Záloha za nepoškozený čip bude vrácena po ukončení školní docházky.
Strávník má stále načipován oběd č. 1, pokud jej chce změnit na oběd č. 2, musí objednávat 3 pracovní
dny dopředu:
1) prostřednictvím webových stránek školy www.zsocov.cz, k přihlášení na internet je potřeba
kódu, který obdržíte v kanceláři ŠJ
2) na objednávkovém terminálu ve ŠJ
V případě nemoci žáka má první den neplánované nepřítomnosti ve škole nárok na dotovanou stravu,
jídlo si mohou rodiče odnést v jídlonosiči.
Další dny nemoci je nutné obědy odhlásit, nebo je možné si stravu odebírat, ale musí být uhrazena
v plné výši nákladů, tzn. cena potravin 26,- Kč + provozní náklady.
V případě neodhlášené a neodebrané stravy může školní jídelna na strávníkovi požadovat částku
za provozní náklady z titulu náhrady škody (podle zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů).
Na dotovaný oběd nemá strávník nárok ani v případě plánované nepřítomnosti žáka celý den ve škole
(např. objednán k lékaři, rodinná dovolená, sportovní soustředění).
Odhlašování stravy je možné:
1) telefonicky na čísle 518 398 710, od 14:30 do 6:00 hod. je zapnutý záznamník
(v den nepřítomnosti do 6:15 hod.)
2) Přes internetové stránky školy www.zsocov.cz
Provozní doba ŠJ o hlavních prázdninách:
Čtvrtek
20. 8.
Pátek
21. 8.
Pondělí
24. 8.
Úterý
25. 8.
Středa
26. 8.
Čtvrtek
27. 8.
Pátek
28. 8.
Pondělí
31. 8.

10:00 – 13:00 hod.
10:00 – 13:00 hod.
10:00 – 13:00 hod.
10:00 – 14:30 hod.
10:00 – 13:00 hod.
10:00 – 13:00 hod.
10:00 – 13:00 hod.
10:00 – 13:00 hod.
ředitelství školy

