INFORMACE O STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ ZŠ PRAHA – VINOŘ
Ceny oběda
1 oběd:
7 – 10 let 24,- Kč
11 – 14 let 26,- Kč
od 15 let 29,- Kč
Obědy se platí bezhotovostní formou – inkasem z bankovního účtu
Bezhotovostní úhrada stravného je prováděna formou hromadného inkasa z bankovního účtu (trvalým příkazem nelze, ani
jednorázovými příkazy) a to vždy k 10. – 12. dni v měsíci. První měsíc bude vždy vybrána záloha ve výši ceny 22 obědů, která bude
vyúčtována v červenci a stravné bude dále inkasováno vždy zpětně za předchozí měsíc s ohledem na počet odhlášených obědů. Pokud
budete platit bezhotovostně, zadejte prosím co nejdříve ve své bance písemně souhlas s inkasem, s limitem 1.200,- Kč. Uveďte číslo
našeho účtu 000019-2000884319/0800 a variabilní symbol, který Vašemu dítěti přidělíme na základě této vyplněné přihlášky.
V mimořádných případech mohou být obědy hrazeny hotově a to první tři pracovní dny v měsíci od 11.00 do 13.30 hodin

Odhlašování obědů:
Obědy se odhlašují na týž den nejpozději do 8 hod., jinak propadají. Odhlašování se provádí telefonicky na tel. č. 286851074
(záznamník), písemně do sešitu umístěném na okénku kanceláře ŠJ, na internetových stránkách www.zsvinor.cz, v záložce jídelna
(podrobný návod tamtéž), nebo pomocí objednávkového terminálu. Zpětně obědy odhlásit nelze!!!!
Přihláškou připojenou k tomuto listu se žák přihlašuje ke stravování na celý školní rok a platí po celou dobu školní docházky
do ZŠ Prachovická. Pokud se některý měsíc nebude v ŠJ stravovat, nebo pokud bude chtít stravování ukončit, musí se z obědů
odhlásit.
V době nemoci žáka se strava do přinesených nádob (ne skleněných!) vydává pouze první den neplánované nepřítomnosti a to v době
od 11.00 do 11.30 hod. Další dny nemoci nemá na dotovanou stravu nárok dle zákona 561/2004 Sb. a vyhl. 107/2005 Sb. a je nutno
obědy odhlásit! Neodhlášené obědy propadají a jídelna je oprávněná požadovat jejich úhradu v plné tj. nedotované výši.

Žák je povinen:

Na začátku stravování zakoupit bezkontaktní žeton v ceně 130,- Kč (vratná záloha), pomocí kterého si bude přes
terminál volit ze dvou možností druh jídla a event. odhlašovat obědy.
- Při každém obědě se žetonem prokázat!!!
- Nahlásit ztrátu žetonu (i telefonicky na záznamník) a pokud nebude do tří dnů nalezen, zakoupit nový.
- Výdej oběda bez žetonu je možný pouze v ojedinělých případech, např. dětem ze školní družiny, po skončení řádného
výdeje a to vždy po předchozím nahlášení vedoucí ŠJ.
- Při ukončení stravování bude po vrácení žetonu, v případě jeho nepoškození, vrácena záloha.
- Dodržovat řád školní jídelny a řídit se jím.
Provozní řád školní jídelny ZŠ Praha - Vinoř je k nahlédnutí v kanceláři ŠJ, na internetových stránkách školy a dále vyvěšený
v prostoru jídelny.
-

Přihlášku prosím oddělte a odevzdejte

PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ
Přihlašujeme svého syna/dceru ……………………………………………… třída ……………………………. k stravování ve školní jídelně ZŠ
Praha – Vinoř, Ronovská 526, na školní rok 2015/2016 a celou následující dobu školní docházky.
Dítě bude chodit na obědy: (zakroužkujte prosím konkrétní dny)
a) celý týden
b) pouze ve dnech Po Út St Čt Pá
Stravné budeme hradit inkasem z účtu číslo :…………………………………………………………………………………………………………
pokud dítě přechází ze školky Prachovická nebo stará škola a číslo je účtu stejné, číslo účtu vyplňovat nemusíte,
Bereme na vědomí informace o stravování a odhlašování obědů, které vyplývají ze zákona 561/2004 Sb. a vyhl. 107/2005 Sb. a jsou součástí této
přihlášky a souhlasíme. Veškeré změny údajů (telefon, č. účtu, adresu, email) budeme hlásit vedoucí ŠJ.
Adresa domů: ……………………………………………………………………………………………………………………..
Datum narození dítěte: ……………………………………….

Email na rodiče: …………………………………………
(prosím vyplnit čitelně)

Stravovat se začne dnem (uveďte datum)

Telefon na rodiče :……………………………………….

…………………………………………
…………………………………………………………...
Podpis rodičů: …………………………………………...
Vedoucí ŠJ: Veronika Dušková

