Školní jídelna Chrastava,Turpišova 343, okres Liberec- příspěvková
organizace.
PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ.
Příjmení a jméno……………………………………………………………………..
Datum narození……………………………………………RČ……………………….
Trvalý pobyt…………………………………………………………………………..
Škola………………………………………..Třída…………………………………..
Státní občanství………………………telefon……………………………………….
Zákonný zástupce datum a podpis…………………………………………………..
Způsob platby

l) sporožirového účtu u České spořitelny k 15. v měsíci.
2) souhlas k inkasu z účtu z jiných bank k 15. v měsíci.
3) trvalý příkaz z účtu z jiných bank.
4) hotově – platba v jídelně každý měsíc dopředu na příští měsíc a to vždy
poslední tři dny v předcházejícím měsíci na další měsíc.
1) souhlas k inkasu Česká spořitelna a.s.,na číslo účtu jídelny 101094421/0800 –
SPOROŽIRO, limit ne (jídelna si inkasuje pouze skutečně odebrané obědy v měsíci)
2) souhlas k inkasu z účtu – číslo účtu majitele č…………………… na účet jídelny číslo
101094421/0800 limit ne, (jídelna si inkasuje pouze skutečně odebrané obědy
v měsíci),VS – rodné číslo dítěte, KS 0558
3) trvalý příkaz z účtu číslo účtu majitele č.…………………..na účet jídelny číslo
0985033359/0800, VS –bude přiděleno jídelnou, KS 0558, částka dle věku dítěte.
Upozornění.
Pokud se zvolí trvalý příkaz k úhradě musí mít strávník na kontě finanční prostředky
do 20. dne předcházející měsíc. Změnu banky nebo čísla účtu je nutno nahlásit v jídelně.
Pokud platba nebude identifikována(správný VS a číslo účtu) bude automaticky
vrácena zpět na účet a obědy nebudou vydány.
Zaplacené obědy v době nemoci je nutno odhlásit a to nejdéle do 8 hodin toho dne, kterého se
odhláška týká. Neodhlášené obědy propadají podle zákona 561/2005 Sb. Oběd je možné
první den nemoci odnést v jídlonosiči. Oběd lze v době nemoci koupit za plnou hodnotu
( připočítávají se veškeré ostatní náklady). Do kategorie jsou strávníci zařazování podle věku
( není to již podle tříd jak to bývalo v minulých letech) vyhláška 107/2008 Sb. Objednávky,
výdej, kontrola obědů je prováděna použitím čipů nebo karet za úplatu. Ztrátu je nutno
okamžitě nahlásit v kanceláří. V případě, že se karta nebo čip nenajde, musí strávník zakoupit
nové.
STRÁVNÍK MÁ NÁROK NA DOTOVANÝ OBĚD POUZE, KDYŽ JE PŘÍTOMEN
VYUČOVÁNÍ.
Ostatní.
1. strávníci, kteří hradí obědy prostřednictví peněžních ústavů, mohou využít služeb
internetu pro přihlášky a odhlášky.V tomto případě je nutné se informovat a
zaregistrovat v kanceláři jídelny.
2. telefon do školní jídelny – 48 514 32 93

