Přihláška ke stravování ve Školní jídelně Hlinsko, Ležáků 1449
Jméno strávníka: ................................................................. Datum narození: ...........................…
Bydliště:..........................………………………………………………………
Škola: ...........................................................… Třída:……………………….
Číslo účtu: ........................................................ Kód banky: .......................…..
Jméno a příjmení zákonného zástupce:……………………………...
Telefon zákonného zástupce: ...............................................… email:…………………………….
Souhlasím s převodem přeplatků na můj účet.
Potvrzuji správnost údajů a zavazuji se oznámit jakoukoliv změnu týkající se stravování a
dodržovat Vnitřní řád ŠJ se kterým jsem byl/a seznámen/a. Vnitřní řád je zveřejněný na vývěskách
ŠJ a webových stránkách ZŠ. Vaše uvedené údaje budou použity pro vnitřní potřebu ŠJ dle § 2,
vyhlášky č. 364/2005 o vedení dokumentace a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Prohlašuji výše uvedené údaje o strávníkovi za správné a případné změny ohlásím ve Školní jídelně.

Datum: ..................……….

Podpis zákonného zástupce: .......................................…

Dobrovolně uděluji Školní jídelně Hlinsko, Ležáků 1449, jakožto správci, souhlas se zpracováním
uvedených osobních údajů, po dobu stravování strávníka ve Školní jídelně Hlinsko, Ležáků 1449.
Datum: ..................……….

Podpis zákonného zástupce: .......................................…

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------zde odstřihněte

Informace ke stravování ve Školní jídelně Hlinsko
Variabilní symbol (bude přidělen v ŠJ) = evidenční číslo strávníka - uvedete na svém
trvalém příkazu!!!
Vyzvednutí a podání přihlášky – noví strávníci:
- místo ŠJ Hlinsko, Ležáků 1449, v období 27.8. - 31. 8. 2018 od 9.00 do 15.00 hod.
Obědy se hradí převodem na účet ŠJ Hlinsko, Ležáků 1449 – číslo účtu: 115-2728240217/0100.
Platby budou probíhat zavedením trvalého platebního příkazu u své banky vždy do 20. dne v měsíci
předem (tzn. od srpna do května si zadejte prosím, příkaz - mimo prázdniny).
Platit se bude předem a vyúčtování za odhlášky a vrácení přeplatků zpět na Váš účet proběhne
v měsíci červenci. Do účelu platby prosím napište – jméno a příjmení strávníka a slovo stravné.
Výše stravného je stanovena podle věku strávníka.
7 let až 10 let za /1 oběd 24,-Kč záloha měsíční 480,- Kč
11 let až 14 let za /l oběd 26,-Kč záloha měsíční 520, -Kč
15 let a více
za /l oběd 27,-Kč záloha měsíční 540,- Kč
Pozor na výši placených záloh dle kategorií strávníků!!!

Přihlášení strávníci budou automaticky počítáni na oběd. Strávníci, kteří se nestravovali v ŠJ
Hlinsko, si při podání přihlášky musí zakoupit čip – cena za 1 ks – 115,- Kč.
Jestliže z nějakého důvodu nedojde na účet školní jídelny měsíční záloha bude strávník bez oběda,
dokud si znovu nezaplatí kredit.
Ve školní jídelně je možný výběr ze dvou hlavních jídel. Každý platící strávník je přihlášen na
oběd číslo 1, oběd číslo 2 si volí sám, tři pracovní dny předem, a to přes objednávkový box v
jídelně - výdejně nebo přes internet na stránkách: www.strava.cz., číslo zařízení: 10300,
uživatelské jméno a heslo bude přiděleno v ŠJ při zaevidování stráníka.
Po ukončení školní docházky nezapomeňte včas zrušit trvalý příkaz!!!
Pozor na první stravovací dny po prázdninách!!! Počítač všechny tyto strávníky automaticky
započítá, pokud tento oběd nebudete požadovat, musíte si jej odhlásit.
Pozor na odhlášky, stále platí, že strávník, který není přítomen ve škole, nemá nárok na dotovaný
oběd a musí si jej odhlásit sám!!! Při onemocnění lze odebrat do svého jídlonosiče stravu pouze
první den nemoci (vyhl. č. 107/2005 Sb).
Odhlašování stravy je možné den předem na objednávkovém boxu do 13,00 hod., který je v jídelně
Ležáků i ve výdejně Máchova nebo přes internet – www.strava.cz (SMS zprávou, chytrý telefon,
počítač do 13.00 hod.) – podrobnosti budou upřesněny při podání přihlášky.
V akutním případě – náhlá nemoc, lze oběd odhlásit ten den od 6.00 do 7.30 hod. telefonicky.
Provozní řád školní jídelny, aktuální informace (např. změna ceny obědů, kdy bude třeba změnit i
výši příkazu) budou zveřejňovány na nástěnkách v prostorách školní jídelny Ležáků 1449 i ve
výdejně Máchova 860 a na www.strava.cz. Individuální informace (např.:o stavu účtu strávníka,
odhlášky, docházka), zodpovíme na tel. číslech školní jídelny: 469 311 575 nebo na 739 489 740,
možno zjistit přes internet nebo osobně v kanceláři Školní jídelny Ležáků 1449.
Případné změny v přihlášce nahlaste v kanceláři školní jídelny!
V Hlinsku dne 6. června 2018

Ilona Vašková DiS.
ředitelka Školní jídelny Hlinsko

