PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ
(cizí strávník)
Školní jídelna Hlinsko, Ležáků 1449
telefon: 469 311 575 , 739 489 740
příjmení a jméno .........................................................................................
datum narození ......................................................
trvalý pobyt ..................................................................................................
škola ..........................................…………………… třída ……………………
zákonný zástupce ………………………………………………………………..
bydliště................................................................……….
strávníkem od ................................
e-mail: ..................................................................
způsob platby: hotově
bezhotovostně: viz. Přihláška k bezhotovostním platbám
Souhlasím s provozním řádem ŠJ, který bude vyvěšen na nástěnce v jídelně Ležáků 1449
a ve výdejně Máchova 860. Beru na vědomí, že na dotovaný oběd má žák nárok pouze
první den nepřítomnosti (vyhl. č. 107/2005 Sb.). Ostatní obědy je nutno odhlásit,
neodhlášené propadají.
Případné změny v přihlášce nahlaste v kanceláři Školní jídelny Hlinsko, Ležáků
1449.
podpis strávníka...................................................telefon ........................................
................................................................................................................................................................................................
zde odstřihněte

Informace pro strávníky
Stanovení výše úplaty za školní stravování na základě §123 odst. 3 zákon 561/2004 Sb.
(školský zákon) a v souladu s §5 vyhlášky 107/2005 Sb. (o školním stravování)
stanovuji
s platností od 1. 9. 2016 výši úplaty za školní stravování následovně:
a) strávníci 7-10 let
oběd 24,- Kč
b) strávníci 11-14 let
oběd 26,- Kč
c) strávníci 15 a více let oběd 27,- Kč
Do vyšší věkové skupiny jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují
příslušného věku, tj. od 1. 9. školního roku, ve kterém dosáhnou věku 7 let, případně 11 let nebo
15 let věku.
Strávníci, kteří se nestravovali ve Scolarestu Hlinsko, si při podání přihlášky musí zakoupit
čip – cena za 1 ks – 115,- Kč.
Strávníci, kteří se již stravovali ve Scolarestu Hlinsko, budou dále používat stravovací kartu,
kterou vlastní. Prosím, při podání přihlášky vezměte stravovací kartu s sebou k načtení.
Děkuji.
Ilona Vašková DiS.
ředitelka ŠJ Hlinsko, Ležáků 1449

Přihláška ke stravování při objednávání stravy bezhotovostním způsobem – stálou platbou.
Vyzvednutí a podání přihlášky: - místo ŠJ Hlinsko, Ležáků 1449
- období od 1. 8. 2016 do 26. 8. 2016 7.00 – 15.30 hod.
Obědy se hradí převodem na účet ŠJ Hlinsko, Ležáků 1449 – číslo účtu: 115-2728240217/100
Platby budou probíhat zavedením trvalého platebního příkazu u své banky ke dni 20. daného měsíce
(od srpna do května, zadejte si, prosím, příkaz mimo prázdniny).
Platit se bude dopředu a vyúčtování za odhlášky proběhne koncem června, převodem přeplatků zpět
na Váš účet v červenci.
Do účelu platby prosím napište – jméno a příjmení strávníka a slovo stravné.
Děti 7 – 10 let - 480,-- Děti 11 – 14 let - 520,-- Děti 15 let a více – 540,--.
Zálohu je možné zaplatit i jednorázově (tzn. 4 800,-, 5 200,-, 5 400,- Kč) na celý školní rok.
Strávníci, kteří budou využívat bezhotovostní styk, budou automaticky počítáni na oběd. Jestliže
z nějakého důvodu nedojde na účet školní jídelny měsíční záloha bude strávník bez oběda, dokud
si znovu nezaplatí kredit. Po ukončení školní docházky nezapomeňte včas zrušit trvalý příkaz.
Pozor na výši placených záloh dle kategorií strávníků.
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).
Uzávěrka přihlášených a odhlášených obědů je do 7.00 hod. Odhlašování stravy bude možné
osobně, telefonicky, na objednávkovém boxu, který bude v jídelně Ležáků i ve výdejně Máchova
nebo přes internet – www.strava.cz (SMS zprávou, chytrý telefon, počítač) – podrobnosti budou
upřesněny při podání přihlášky.
Provozní řád školní jídelny, aktuální informace (např. změna ceny obědů, kdy bude potřeba změnit i
výši příkazu) budou zveřejňovány na nástěnkách v prostorách školní jídelny Ležáků 1449 i ve
výdejně Máchova 860 a na webových stránkách, které jsou ve výstavbě.
Individuální informace (např.: o stavu účtu strávníka, odhlášky, docházka), zodpovíme na telefonu
469 311 575, možno zjistit přes internet nebo osobně v kanceláři Školní jídelny Ležáků 1449.
Případné změny v přihlášce nahlaste v kanceláři školní jídelny.
Variabilní symbol: rodné číslo strávníka

-

uvedete na svém trvalém příkazu!!!

zde odstřihněte
......................................................................................................................................................................................................................

Přihláška ke stravování ve Školní jídelně Hlinsko, Ležáků 1449
Jméno strávníka: ..................................................................... Datum narození: ..................................
Variabilní symbol: ........................................... rodné číslo strávníka.
Škola: .................................................................
Číslo účtu: .......................................................... Kód banky: .....................................................…
Jméno a příjmení zákonného zástupce:……………………………………………………………..
Telefon zákonného zástupce: ...................................................................................
Souhlasím s převodem přeplatků na můj účet.
Potvrzuji správnost údajů a zavazuji se oznámit jakoukoliv změnu týkající se stravování a
dodržovat provozní řád školní jídelny, zveřejněný na vývěskách ŠJ. Dále souhlasím, že výše
uvedené údaje mohou být použity do matriky ŠJ dle § 2, vyhlášky č. 364/2005 o vedení
dokumentace a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Datum: .....................

Podpis zákonného zástupce -strávníka: ..........................................

