PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ
Školní jídelna při ZŠ Mohelnice, Vodní 27, 789 85 Mohelnice
(Vyplňte prosím čitelně hůlkovým písmem a vyplněný tiskopis odevzdejte v kanceláři ŠJ.)

Jméno a příjmení:
Bydliště:
Škola:
Třída:
Datum narození:
Telefonní číslo zákonného zástupce:

Emailová adresa:
Úhrada stravného: (zakřížkujte prosím zvolený typ platby)
a.) Bankovní účet (svolení 19-1199810207/0100
k inkasu):
b.) Hotově v kanceláři ŠJ: Prodej poslední pracovní 2 dny v měsíci
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

Strávník je tímto přihlášen ke stravování na celou dobu školní docházky/studia a končí dnem ukončení školní
docházky / vykonáním závěrečné zkoušky.
V případě přerušení či předčasného ukončení stravování z jiného důvodu je povinností strávníka/zákonného
zástupce toto neprodleně oznámit v kanceláři ŠJ.
Bezhotovostní platbu lze uskutečnit pouze na základě svolení s inkasem, potvrzeného příslušným peněžním
ústavem a vkladem příslušné zálohové platby (ta je při ukončení stravování v případě všech uhrazených
plateb vrácena v plné výši). Splatnost platby je k 15. dni následujícího měsíce.
Školní jídelna připravuje 2 druhy hlavního jídla. Strávník má vždy přihlášen oběd č. 1. Změny menu, přihlášení
a odhlášení stravy se provádí u objednávacího terminálu u vstupu do ŠJ nebo prostřednictvím internetu na
stránkách www.strava.cz. Registraci na objednávání internetem je možné provést v kanceláři ŠJ.
Školní jídelna zajišťuje stravování žáků a studentů v době jejich pobytu ve škole a první den omluvené
nepřítomnosti. Ostatní dny nepřítomnosti si musí obědy odhlásit. Pokud má strávník zájem odebírat oběd
v době své nepřítomnosti a oběd si neodhlásí, musí tuto skutečnost nahlásit ve školní jídelně. V tomto
případě mu bude účtována plná cena oběda včetně osobních a věcných nákladů dle platného ceníku.
Každý strávník je povinen mít čip, který slouží při jeho identifikaci při výdeji stravy. Může mít buď vlastní, který
umí stravovací systémem VIS identifikovat nebo zakoupit nový v kanceláři ŠJ. Cena čipu je 140 Kč a čip je po
ukončení stravování automaticky vyřazen z evidence. Lze jej vrátit, ovšem bez nároku na vrácení peněz. Na čip
se vztahuje 2 letá záruční doba. Výjimkou budou čipy, které strávníci neporušené vrátí do 2 měsíců od
zakoupení. Při zakoupení čipu obdrží strávník vždy čip nový. Za ztracený čip se náhrada neposkytuje.
Kontaktní údaje ŠJ: telefon 583 462 120, email jídelna: jidelna.vodni@zsm.cz, email vedoucí ŠJ:
ikokoskova@zsm.cz

Potvrzuji správnost údajů a zavazuji se oznámit jakoukoliv změnu týkající se stravování a
dodržovat Vnitřní řád školní jídelny, zveřejněný na vývěskách ve školní jídelně a www
stránkách ZŠ. Dále souhlasím, že výše uvedené údaje mohou být použity do matriky ŠJ dle
zákonných norem v platném znění o ochraně osobních údajů.

Datum:

..…………………………………………………….

Podpis / Podpis zákonného zástupce:

……………………………………………………….

Školní jídelna při ZŠ Mohelnice, Vodní 27, 789 85 Mohelnice, IČ:00852937, tel.: 583 462 120
email: jidelna.vodni@zsm.cz, bankovní spojení: 19-1199810207/0100

