Základní škola Moravská Třebová Palackého 1351 okres Svitavy
Přihláška ke stravování
Jméno žáka: ___________________________________ datum narození: _____________________
Adresa :__________________________________________________________________________
Korespondenční adresa : ____________________________________________________________
Telefon: ____________________

e-mail ____________________ třída: _________________

Číslo účtu strávníka:______________________________ banka: ____________________________
Zdravotní omezení: Ano /jaké/ ______________________________________
Ne
Začátek stravování od : ____________________________________________
Potvrzuji správnost údajů a zavazuji se, že budu včas odesílat příspěvky na stravu.
Strávník – žák má nárok na oběd za cenu surovin pouze po dobu pobytu ve škole a první den neplánované
nepřítomnosti /zák.107/2005 Sb. § 4,odst.9. Další dny nemá nárok na dotované stravné a musí se odhlásit. Pokud k tomu
nedojde, základní školy a školní jídelny mají povinnost požadovat úhradu režijních nákladů.
Strávník se řídí Provozním řádem školní jídelny.
Stvrzuji svým podpisem,že jsem byl/a seznámen/a s provozním řádem školní jídelny,jeho obsahem a umístěním na
webových stránkách školy www.2zsmtrebova.cz nebo v prostorách ŠJ.
Přihláška ke stravování platí po celou dobu školní docházky.

V Moravské Třebové

dne ______________ Zákonný zástupce :____________________________

Podpis :_____________________________________

___________________________________________________________________________________
Informace pro strávníka : ………………………………………….
přidělený VS strávníka:………………….. /identifikace platby a strávníka/
Bankovní spojení pro zasílání stravného: č.účtu: 217394979/0600 VS ____________________
adresa internetového terminálu: http://strav.nasejidelna.cz/0006
Uživatelské jméno a heslo :____________________________
Způsob úhrady z peněžního ústavu:
- trvalým příkazem – měsíčně předem stejnou částku
- jednorázovým příkazem – vyšší částka na delší období
Obecné informace: Strava se platí předem na výše uvedený účet /nejlépe do 15. nebo do 20. v měsíci na další
období/. Obědy se automaticky přihlásí , jakmile platba navýší strávníkův kredit. Strávník si obědy sám
odhlašuje nebo mění druh jídla. Veškeré změny objednávek strávník provádí přes objednávkové terminály ve
ŠJ a ZŠ nebo přes internetový terminál, vždy den dopředu do 12 hodin. Obědy se vydávají po identifikaci
strávníka čipem u výdejního okénka.
Při náhlém onemocnění nebo ztrátě čipu telefon 461 311 355 od 7.00 do 8.00 h nebo e-mail
sedap@2zsmtrebova.cz do 11.00 h - vždy uvést VS strávníka.

