Základní škola a Mateřská škola Tovačov

PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ VE ŠJ ZŠ a MŠ TOVAČOV
žáci ZŠ, děti MŠ, studenti SŠ
Jméno a
příjmení žáka
(dítěte)

Datum
narození

Třída

Bydliště
Jméno a
příjmení
zákonného
zástupce
Číslo účtu
(strávníka)

Telefon

e-mail
Podpis zákonného zástupce žáka (dítěte)

Alergie na
potraviny
_______ zde odstřihnětě, horní část odevzdejte vedoucí ŠJ, spodní část si ponechejte _______

Důležité informace:
- školní stravování je poskytováno dětem (žákům, studentům) dle zákona č. 101/17 Sb.
(Školský zákon) v souladu s vyhláškou o školním stravování a Směrnicí ŘŠ k závodnímu a
školnímu stravování (dále jen Směrnice)
- strávník vyplní přihlášku a předá vedoucí ŠJ do 15.12.2017 (pozdější dodání nebude
akceptováno)
- strávník se zavazuje k odběru stravy připravené ve školní jídelně od 3. ledna 2018
- strávník bere na vědomí, že stravné se platí formou záloh (např. stravné na září se platí
v srpnu), platby inkasem musí být provedeny vždy k 15. dni v daném měsíci na účet školy
u ČSOB - č. 152646951/0300, variabilní číslo je evidenční číslo strávníka (zjistíte u vedoucí
ŠJ), inkaso je nutno nastavit na minimální krytí 1000,- Kč (= min. limit) nebo hotově (přímo
vedoucí ve ŠJ)
- úhrada stravného na leden 2018 (první stravu strávník odebere ve středu 3.1.2018) provede
strávník v hotovosti přímo vedoucí ŠJ v týdnu od 3.1. do 5.1.2018
- strávník bere na vědomí, že v případě neuhrazení stravy je žák ZŠ automaticky vyřazen ze
stravování, dítě MŠ nesmí do uhrazení stravy navštěvovat MŠ
- strávník bere na vědomí, že odhlášky obědů se provádí pouze elektronicky (on line) den
předem do 14,00, telefonicky pouze do 6,30 daného dne
- strávník bere na vědomí, že chybně zadané objednávky a objednávky doručené ŠJ po
uzávěrce nebudou přijaty

POVOLENÍ INKASA
Z účtu u banky:

číslo účtu:

Inkaso na stravné pro Základní školu a Mateřskou školu Tovačov pro
č.účtu: 152646951/0300 pro žáka ZŠ, dítě MŠ
Jméno a příjmení žáka (dítěte)
Zařízení (MŠ, ZŠ, SŠ)
Potvrzení peněžního ústavu
(v případě, že nezadáváte sami)

_______ zde odstřihnětě, horní část odevzdejte vedoucí ŠJ, spodní část si ponechejte _______
- strávník bere na vědomí, že jídlo je určeno k okamžité konzumaci
- žák (student) má právo na státem dotované jídlo pouze v době pobytu ve škole v době
školního vyučování a v první den neplánované nepřítomnosti ve škole (nemoc), v době
exkurzí, ŠvP, LVK, sport. kurzů, výletů a ředitelského volna nemá nárok odebrat dotovanou
stravu. Má nárok na stravu v ceně jako cizí strávník
- strávník bere na vědomí, že organizace činnosti ŠJ a škol. kuchyně vč. vydávání obědů je
určena Provozním řádem ŠJ, který zpracovává vedoucí ŠJ a schvaluje ŘŠ
- strávník bere na vědomí, že pro výdej stravy slouží elektronické čipy, které si strávník
zakoupí při přihlášení ke stravování (stávající čipy budou akceptovány), při ztrátě čipu je
strávník povinen zakoupit čip nový
- cena oběda je stanovena dle finančních normativů a je uvedena ve Směrnici a zveřejněna na
webových stránkách ŠJ
- způsob odebrání stravy v MŠ je dán Směrnicí a zveřejněn na webových stránkách ŠJ
- vyúčtování stravy je stanoveno ve Směrnici a zveřejněno na webových stránkách ŠJ
- strávník (zákonný zástupce žáka, dítěte, studenta) potvrzuje podpisem, že je obeznámen
s Provozním řádem ŠJ a souhlasí s podmínkami stravování (webové stránky ŠJ), dále
souhlasí, že výše uvedené údaje mohou být použity pro účely matriky ŠJ, dle § 2,
vyhl. č. 364/2005 o vedení dokumentace a zákona 101/2000 Sb.,o ochraně osobních údajů.

