Přihláška ke stravování ve školním roce 2019/2020
Školský spolek Komenský, Sebastianplatz 3, 1030 Wien
e-mail: mittagessen@komensky.at, tel: 0699 1 6868806
01 713 318850
Bank.spojení: Bank Austria, IBAN: AT80 1200 0100 2115 0601
Přihlašuji tímto svou dceru/svého syna ke stravování ve školní jídelně VS Komenský:

Příjmení a jméno………………………………………………………………………………………. Třída…………………….
Datum narození…………………………………………………
Bydliště…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Požaduji pro své dítě speciální stravu:/prosím zaškrtněte/
o
o
o
o

bezlepkovou dietu
stravu bez laktózy
vegetariánskou stravu
další alergie / prosíme o doložení lékařské zprávy /……………………………………………………………………………………..

Všeobecné ustanovení:
Rodiče přihlašují své dítě ke stravovaní po vyplnění této přihlášky /a podepsaného bankovního příkazu SEPA – Lastschrift/, které odevzdají
třídním učitelům, nebo pedagogům družiny nejpozději do 3.9.2019. Bez řádně vyplněné přihlášky nelze dítěti oběd vydat.
Provoz jídelny začíná 4.9.2019.
Cena a platba obědů: Cena za kompletní oběd je 5 € /polévka, hlavní jídlo,dezert/. Jednotlivé složky oběda objednávat nelze. Platba probíhá
zálohově, vždy do 28.dne v měsíci na měsíc dopředu, dle rozpisu školních dní, uvedeného na našich webových stránkách. V září je nutné
počítat s tím, že proběhnou platby dvě. Přehled vyúčtování bude zasílán každý měsíc, prostřednictvím dětí a jejich učitelů.
Možnosti platby: /prosím zaškrtněte/
o SEPA-Lastschrift
o bankovním převodem
o poštovní poukázkou
Oběd není možné uhradit v hotovosti přímo v jídelně!
Je nutné počítat s tím, že pokud nebudou zálohy včas uhrazeny, nebude dítěti oběd poskytnut.
Odhlašování obědů: Obědy lze odhlásit pouze písemně /email, SMS/, dva dny dopředu. /Jedná se o dva dny školní, nikoliv pracovní./
Např: pokud bude dítě odhlášené v pondělí do 12.hod, ve středu již oběd nebude účtován, až do doby, kdy jej rodič znovu písemně nepřihlásí.
Odhlášené obědy pak budou odpočítány z následující měsíční zálohy. Např: odhlášený oběd v září, bude odečten ze zálohové platby na
listopad.
Obědy lze odhlásit i trvale, na jednotlivé dny v týdnu /prosím uveďte dny, kdy dítě bude docházet na oběd/

o Po

o Út

o St

o Čt

o Pá

V případě, že dítě nebylo řádně odhlášeno, je povinnost zákonného zástupce uhradit tyto obědy v plné výši. Poslední odhlášení ve školním roce
2019/2020 bude možné nahlásit do 15.června 2020 / z důvodů konečného vyúčtování /.
Neodhlášený oběd, v případě neočekávaného onemocnění dítětě, je možné si první dva dny vyzvednout ve školní jídelně denně, v době od
11.30 – 11.45 hod., oproti podpisu o převzetí.
Podmínky provozu kuchyně a jídelny jsou uvedeny ve směrnicích Školského spolku Komenský.
Veškeré další informace najdete na webových stránkách školy. Upozorňujeme, že náš on-line systém slouží pouze k výběru menu, ne
k přihlášení, nebo odhlášení obědů.

Příjmení a jméno zákonného zástupce…………………………………………………………….…………………….
Telefon…………………………………

E-Mail……………………………………………………………..
Podpis……………………………………………………………..

Anmeldung zum Schulmittagessen im Schuljahr 2019/2020
Schulverein Komenský, Sebastianplatz 3, 1030 Wien
e-mail: mittagessen@komensky.at, Tel.: tel: 0699 1 6868806
01 713 318850
Bankverbindnung: Bank Austria, IBAN: AT80 1200 0100 2115 0601

Ich melde hiermit meine Tochter/meinen Sohn zum Mittagessen in der Schulküche VS Komensky an:

Name und Vorname: ………………………………………………………………………………….. Klasse:…………………………….
Geburtsdatum: ………………………………………………………………………..
Wohnort: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ich melde mein Kind für folgende Verpflegung an:
o
o
o
o

glutenfreie Verköstigung
laktosefreie Verköstigung
vegetarische Verköstigung

andere Allergien / bitte um Ärztliche Bericht/……………………………………………………………………………………

Allgemeine Bestimmungen: Die Eltern melden ihr Kind zur Verpflegung in der Schulküche mittels dieser Anmeldung und der
unterschriebenen SEPA-Lastschrift an. Beide sind beim Klassenvorstand oder bei den Freizeitpädagogen spätestens am 3. 9.
2019 abzugeben. Ohne ausgefüllte Anmeldung wird Ihrem Kind kein Mittagessen ausgegeben. Der Schulküchenbetrieb beginnt
am 4. 9. 2019.
Preise und Bezahlung der Mittagessen: Ein Mittagessen (bestehend aus Suppe, Hauptspeise, Dessert) kostet 5 Euro. Es ist nicht
möglich nur einzelne Gänge zu bestellen. Bis 28. des Vormonates ist, je nach der Anzahl der Schultage, die in unserer Webseite
angegeben wird, eine Vorauszahlung zu leisten. Bitte rechnen Sie im September damit, dass zwei Zahlungen abgezogen werden.
Die Abrechnungsübersicht wird jeden Monat über die Kinder und ihrer LehrerInnen verschickt. Zahlungsmöglichkeiten (bitte
ankreuzen):
o SEPA-Lastschrift
o Banküberweisung o per Erlagschein
Es ist nicht möglich das Mittagessen in bar direkt in der Schulküche zu bezahlen!
Bitte rechnen Sie damit, dass Ihrem Kind kein Mittagessen ausgegeben wird, wenn die Bezahlung nicht rechtzeitig ankommt.
Abmeldung vom Mittagessen: Das Mittagessen kann nur schriftlich (e-mail, SMS) und zwei Tage vorher abgemeldet werden (es
handelt sich um zwei Schultage, nicht Arbeitstage).
Z. B.: wenn das Kind am Montag bis 12 Uhr abgemeldet wurde, wird am Mittwoch kein Mittagessen verrechnet, bis zum
Zeitpunkt, an dem das Kind schriftlich wieder angemeldet wird. Die abgemeldeten Mittagessen werden mit der nächsten
Vorauszahlung verrechnet. Ein abgemeldetes Mittagessen im September wird somit im Oktober abgezogen. Das Mittagessen
kann man auch dauerhaft, für einzelne Wochentage, abmelden (bitte geben Sie die Tage an, an denen Ihr Kind kein Mittagessen
bekommen soll).

o Mo

o Di

o Mi

o Do

o Fr

Falls Ihr Kind nicht ordentlich abgemeldet wurde, ist das Mittagessen vom Erziehungsberechtigten in voller Höhe zu bezahlen.
Die letzte Abmeldung im Schuljahr 2019/2020 kann am 15. Juni 2020 vorgenommen werden (aus Gründen der Endabrechnung).
Ein nicht abgemeldetes Mittagessen kann man in der Schulküche täglich zwischen 11:30 – 11:45 abholen (gegen Unterschrift).
Schulküchen- und Speisensaalbedingungen werden in den Richtlinien des Schulvereins Komensky festgelegt.
Alle weiteren Informationen finden Sie auf den Internetseiten der Schule. Bitte achten Sie darauf, dass unser online System
ausschließlich zur Wahl des Menüs, nicht zum An- und Abmelden des Mittagessens dient.

Name und Vorname des Erziehungsberechtigten: ……………………………………………………………………………………………………
Telefon: …………………………………………………………………………………….

E-mail: ……………………………………………………………
Unterschrift: ……………………………………………………

