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http://zs-bulovka.cz/wp-content/uploads/2019/08/jídelníček-2.9.2019-6.9.2019.pdf

Aktuální ceny stravného platné od 1.11.2018
MŠ 22 x 32 = 704.-Kč ( MŠ celodenní)
MŠ 22 x 33 = 726-Kč ( MŠ celodenní - sedmileté děti)
MŠ 22 x 25 = 550.-Kč ( MŠ polodenní )
ZŠ 22 x 25 = 550.-Kč ( žáci do 11-ti let)
ZŠ 22 x 26 = 572.-Kč ( žáci 11-tiletí )
zaměstnanci ZŠ a MŠ   22 x 26 = 572.-Kč
zaměstnanci obce  22 x 36 = 792.-Kč
důchodci   22 x 60 = 1320.-Kč
ciz. Strávníci  22x 70 = 1540.-Kč
Pokud nemáte bankovní účet a i nadále budete platit hotově , označte platbu v hotovosti.
Žádáme o vyplnění obratem.
Děkujeme.
----------------------Vyplňte a odstřihněte -----------------------------------------------------------
Jméno a příjmení strávníka : __________________________________

                          

Vážení strávníci, školní jídelna při MŠ v Bulovce zavedla od školního roku 2017/2018 možnost platby obědů 

Způsob platby :    bankovním převodemanone
                             hotově anone
Měsíční částka k úhradě : _________ Kč             Podpis : ___________
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Vážení strávníci, školní jídelna při MŠ v Bulovce zavedla od školního roku 2017/2018 možnost platby obědů bankovním převodem. Při kalkulaci plateb obědů jsme vycházeli z nejpočetnějšího pracovního měsíce, který má 22 pracovních dnů. Stále platí, že se obědy platí předem. ( např. na měsíc září nejpozději do konce měsíce srpna apod.) Vyúčtování bude probíhat pololetně a případné přeplatky budou plátci odeslány zpět na jeho bankovní účet. Zvolte prosím způsob platby a vyberte  částku, kterou budete hradit bankovním převodem ( popř. hotově) každý měsíc. Každému , kdo zvolí tento způsob platby, bude obratem přidělen 
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Při kalkulaci plateb obědů jsme vycházeli z nejpočetnějšího pracovního měsíce, který má 22 pracovních dnů. Stále platí, že se obědy platí předem. ( např. na měsíc září nejpozději do konce měsíce srpna apod.) Vyúčtování bude probíhat pololetně a případné přeplatky budou plátci odeslány zpět na jeho bankovní účet. Zvolte prosím způsob platby a vyberte  částku, kterou budete hradit bankovním převodem ( popř. hotově) každý měsíc. Každému , kdo zvolí tento způsob platby, bude obratem přidělen 
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Při kalkulaci plateb obědů jsme vycházeli z nejpočetnějšího pracovního měsíce, který má 22 pracovních dnů. Stále platí, že se obědy platí předem. ( např. na měsíc září nejpozději do konce měsíce srpna apod.) Vyúčtování bude probíhat pololetně a případné přeplatky budou plátci odeslány zpět na jeho bankovní účet. Zvolte prosím způsob platby a vyberte  částku, kterou budete hradit bankovním převodem ( popř. hotově) každý měsíc. Každému , kdo zvolí tento způsob platby, bude obratem přidělen 
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Při kalkulaci plateb obědů jsme vycházeli z nejpočetnějšího pracovního měsíce, který má 22 pracovních dnů. Stále platí, že se obědy platí předem. ( např. na měsíc září nejpozději do konce měsíce srpna apod.) Vyúčtování bude probíhat pololetně a případné přeplatky budou plátci odeslány zpět na jeho bankovní účet. Zvolte prosím způsob platby a vyberte  částku, kterou budete hradit bankovním převodem ( popř. hotově) každý měsíc. Každému , kdo zvolí tento způsob platby, bude obratem přidělen 
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Při kalkulaci plateb obědů jsme vycházeli z nejpočetnějšího pracovního měsíce, který má 22 pracovních dnů. Stále platí, že se obědy platí předem. ( např. na měsíc září nejpozději do konce měsíce srpna apod.) Vyúčtování bude probíhat pololetně a případné přeplatky budou plátci odeslány zpět na jeho bankovní účet. Zvolte prosím způsob platby a vyberte  částku, kterou budete hradit bankovním převodem ( popř. hotově) každý měsíc. Každému , kdo zvolí tento způsob platby, bude obratem přidělen 
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Při kalkulaci plateb obědů jsme vycházeli z nejpočetnějšího pracovního měsíce, který má 22 pracovních dnů. Stále platí, že se obědy platí předem. ( např. na měsíc září nejpozději do konce měsíce srpna apod.) Vyúčtování bude probíhat pololetně a případné přeplatky budou plátci odeslány zpět na jeho bankovní účet. Zvolte prosím způsob platby a vyberte  částku, kterou budete hradit bankovním převodem ( popř. hotově) každý měsíc. Každému , kdo zvolí tento způsob platby, bude obratem přidělen variabilní symbol. 
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variabilní symbol. Platby odesílejte na účet školy: 27-7157970277/0100. 
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