Přihláška ke stravování ve Školní jídelně ZŠ Mníšek pod Brdy
Kontakty: telefon: +420 608 490 091 (i sms); e-mail: jidelna@zsmnisek.cz
Číslo účtu ŠJ: 0384 905 369/0800
Údaje o strávníkovi:
Příjmení a jméno: _________________________________________________________ Třída: ______________
Datum narození: _______________ Adresa: ________________________________________________________
Údaje o zákonném zástupci:
Příjmení a jméno: _____________________________________________________________________________
Telefon + e-mail: ______________________________________________________________________________
Zakroužkujte dny, kdy se bude dítě stravovat: PO ÚT ST ČT PÁ
Zaškrtněte jeden způsob platby stravného:
 Inkasem z účtu 15. dne předchozího měsíce (vyplňte číslo účtu, na kterém je povoleno inkaso)
 Příkazem k úhradě (jednorázovým či trvalým (vyplňte číslo účtu, ze kterého budete zasílat peníze převodem)
Jméno účtu:____________________________; číslo: ____________________________; variabilní symbol přidělí ŠJ
 V hotovosti na pokladně ŠJ poslední týden předchozího měsíce (jen ve výjimečných případech)
Budete využívat dietní jídlo? (nutné přiložit potvrzení od lékaře) ANO NE
Je dítě na nějaké potraviny alergické? ANO NE Na jaké ____________________________________________
Provozní řád školní jídelny (výňatek – plné znění najdete na webových stránkách a na vývěsce v prostorách ŠJ):
Žák je přihlášen ke stravě na základě přihlášky ke stravování. Vyplněnou a podepsanou přihlášku je nutno odevzdat do kanceláře ŠJ,
kde proběhne zavedení žáka do stravovacího systému jídelny. Přihláška je platná po celou dobu školní docházky, proto jakoukoli změnu
(ukončení stravování, odchod ze školy, změna stravovacích dnů, kontaktní údaje) je strávník povinen okamžitě nahlásit v kanceláři ŠJ
(písemně, e-mailem). V případě, že tak neučiní, stravovací systém eviduje strávníka jako přihlášeného a tím vzniká školní jídelně nárok na
platbu za stravné. Zákonní zástupci jsou za včasné odhlášení odpovědní.
Při přihlášení je strávníkovi přiděleno evidenční číslo = variabilní symbol. Na tento symbol se vážou veškeré platby, které strávník
uhradí. Strávník obdrží vratný stravovací čip, který lze zakoupit v kanceláři ŠJ za poplatek 120,- Kč. Čip slouží k výdeji stravy (možnost
výběru ze dvou druhů hlavních jídel) a manipulaci s PC-boxem (elektronická stravenkářka). Při vrácení čipu je částka vrácena. Bez čipu
nelze strávníkovi obědy dlouhodobě vydávat, ztrátu čipu je nutno nahlásit v kanceláři ŠJ tak, aby bylo možné provést blokaci a předešlo
se zneužití. Pokud se čip nenalezne, musí si strávník zakoupit za 120,- Kč čip nový. Pokud si strávník čip výjimečně zapomene, před
vydáním oběda si sám či za pomoci dozoru vytiskne na PC-boxu náhradní doklad pro možnost odebrání přihlášeného oběda. Každý
strávník používá pouze svůj čip a nikomu dalšímu ho neposkytuje. Děti z MŠ a cizí strávníci identifikační čipy nepoužívají.
Strávník při přihlášení ke stravování obdrží také přístupové jméno a heslo na www.strava.cz (číslo jídelny 3506), kde lze s předstihem 2
pracovních dnů on-line odhlašovat obědy a změnit jídla. Také zde lze kontrolovat platby a odebrané obědy.
Kdo má řádně zaplaceno, má automaticky MENU 1. Pokud chce strávník MENU 2, může tak učinit na výše uvedeném odkazu
(www.strava.cz) a také prostřednictvím PC-boxu v prostorách jídelny, a to v době od 6:30 do 8:00 a od 11:45 do 14:15 hod. Na druhý den
má každý strávník možnost odhlásit objednané jídlo osobně v kanceláři ŠJ, telefonicky do 7:00 hod. daného dne na č. 608 490 091 (i sms
ve tvaru: jméno dítěte, třída, datum odhlášeného oběda) nebo e-mailem jídelna@zsmnisek.cz též do 7:00 hod. daného dne.
V průběhu roku jsou automaticky odhlašovány státní svátky, ředitelská volna, školní prázdniny a první a poslední den školního roku.
Ostatní absence či školní akce je nutno odhlašovat individuálně, pokud to neučiní po dohodě třídní učitel. Neomluvené obědy propadají bez
náhrady.

Přihlášku ke stravování vyplňte a odevzdejte v kanceláři ŠJ.
Seznámil/a jsem se s platným zněním provozního řádu školní jídelny, který je umístěn na nástěnce ve ŠJ nebo na
stránkách školy.

Dne: ________________

Podpis zákonného zástupce: ______________________________

