PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ
Školní rok: _________________________
Jméno a příjmení žáka: ____________________________________________________________

Datum narození: ___________________________

Bydliště: _____________________________________________________________________________________________________________________
Škola: _________________________________________________________________________

Třída: ______________________

Cena obědů:
žáci
7-10 let ................................ 23,00 Kč
žáci
11-14 let .............................. 27,00 Kč
žáci
15 a více let ........................ 30,00 Kč
Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosáhnou určeného věku (školní rok trvá od 1.9. - 31.8.).

Platba obědů:
Platba musí být provedena do 20. dne měsíce na měsíc následující. Strávník, jehož platba není do konce měsíce připsána na účet školní jídelny, má
následující dny obědy odhlášeny. Oběd je přihlášen, až když dojde platba na účet školní jídelny.

Odhlášky obědů na druhý den:
Telefonicky nebo ústně v kanceláři ŠJ nejpozději do 13,00 hod., tel. 544120314, 315.

Upozornění:
Upozorňujeme, že podle § 119 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), se uskutečňuje školní stravování žáků pouze v době jejich pobytu ve škole. To
znamená, že v případě absence žáka musí být oběd odhlášen (s výjimkou prvního dne nepředpokládané absence). Podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., může
dítě za sníženou úhradu (finanční normativ) odebrat stravu pouze první den nemoci (neplánované nepřítomnosti), jinak bude doúčtována úhrada za
přípravu oběda do plné výše (tj. 7-10 let 56,00 Kč, 11-14 let 60,00 Kč, 15 a více let 63,00 Kč), a to i v případě, že stravu nevyzvednete a tzv. „propadne“.

JAK ZACHÁZET S ČIPEM
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Při přihlášení ke školnímu stravování si strávník zakoupí za 100,-Kč (vratná záloha) v kanceláři školní jídelny čip.
Čip si uloží tak, aby jej mohl každý den v jídelně použít.
V jídelně u výdejního okénka přiloží čip na výdejový terminál, který na displeji v kuchyni zobrazí údaje o strávníkovi a informace, zda je oběd
přihlášený a zaplacený. Potom vydá personál kuchyně stravu.
Je-li oběd odhlášený nebo nezaplacený, displej zobrazí zákaz výdeje stravy.
Stejně tak u čipu, který už byl ten den terminálem označen. Oběd vydán nebude.
Ztratí-li strávník čip, musí si za 100,- Kč zakoupit nový.
Pokud je čip poškozený (okousaný, poškrábaný, pokreslený, zlomený…), nebude vrácena záloha 100,- Kč.
Když čip zapomene, administrativní pracovnice jídelny překontroluje, zda je oběd zaplacený a přihlášený a vydá na ten den strávníkovi lísteček, který
odevzdá u výdejního okénka.
Čipy, (i když všechny vypadají stejně) nejsou identické a mají zakódované informace o strávníkovi. Proto není možné si čipy půjčovat nebo jinak
zaměňovat.
Čip je zapůjčen na celou dobu školní docházky, proto s ním zacházejte šetrně. Po ukončení stravování bude vrácena záloha 100,-Kč po odevzdání
nepoškozeného čipu do jídelny.

Potvrzení správnosti údajů
Potvrzuji správnost údajů a souhlasím s podmínkami pro zakoupení čipu. Dále potvrzuji, že jsem seznámen(a) s provozním řádem školní jídelny,
uveřejněným na stránkách ZŠ Šlapanice.
Telefon: _____________________________________

E mail: ______________________________________________________________________

Datum ______________________________________

Jméno a podpis ______________________________________________________________
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