F-Gastro catering zařízení školního stravování s.r.o
tel. 731 822 460 e-mail: sjslovanska@gmail.com
PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ
Příjmení a jméno ...........................................................................Třída:.............
Datum narození ........................................
Adresa trvalého bydliště:
Ulice a číslo popisné....................................................... Město.............................
PSČ .............
Zákonný zástupce.........................................................................
tel. číslo:............/...........................................e-mail…………………………………………..
Adresa pro doručování (vyplnit pouze liší-li se od trvalého bydliště)
Ulice a číslo popisné....................................... Město.............................. PSČ.............
Úhrada bude provedena:
Inkasem na účet č. 107-834 444 0217/0100 je nutné jednat v bance svolení s inkasem
(výhodou je, že nevznikají přeplatky, účtuje se spotřeba – odhlášky)
Z běžného účtu č.účtu:....................................................kód banky.................
Název banky……………………………………………………….
Byl jsem seznámen/a s podmínkami ŠJ a souhlasím s nimi (na zadní stravně).
Souhlas se zpracováním osobních údajů
podle zákona č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen
zákon) pro potřebu registrace strávníka
jméno a příjmení datum narození adresa bydliště telefon, e-mail, číslo účtu
Prohlašuji, že souhlasím s tím, že mé osobní údaje, které jsem poskytl v přihlášce, mohou být používávány a
uchovávány v rozsahu potřebném pro uvedený účel.
Svým podpisem potvrzuji, že jsem byl informován ve smyslu § 11 zákona, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné
a že mohu svůj souhlas kdykoli odvolat

Přihlášen dne.................................. Podpis zákonného zástupce........................

Odhlášen dne................................. Podpis zákonného zástupce........................
Stravovací dny -nehodící se škrtněte
PO ÚT ST ČT PÁ

1/ PŘIHLÁŠKY KE STRAVOVÁNÍ :
a/ Každý strávník musí nejprve vyplnit přihlášku ke stravování, kterou si vyzvedne ve školní jídelně.
Na přihlášce kromě základních osobních údajů zakroužkuje závazně dny, ve které bude chodit pravidelně na
oběd. Odevzdáním vyplněné přihlášky je strávník automaticky přihlašován na následující měsíce školní docházky
bez prázdnin, včetně 1.září . Případné změny ve stravovacích dnech můžete nahlásit každý den během pracovní
doby ŠJ, tj. od 6,00 – 14,30 hod.
Jakékoli změny trvalejšího charakteru /ukončení stravování, přestup na jinou školu, ukončení školní docházky,
přechod do jiné jídelny atd/ je strávník povinen nahlásit v kanceláři ŠJ a potvrdit svým podpisem, jinak mu budou
neodebrané obědy naúčtovány.
b/ Vyplněnou přihlášku s potvrzením z banky o povolení inkasa odevzdejte v kanceláři školní jídelny.
c/ Strávník na vydání oběda a objednávání menu používá čip. Čip je nutné zakoupit před zahájením stravování
v kanceláři ŠJ – cena čipu je Kč 150,–. Při ztrátě nebo zničení čipu si musí strávník neprodeně zakoupit nový.
d/ Stravné je možné platit :
•Platba inkasem ze strávníkova účtu vždy 12. každého měsíce, nebo následující pracovní den.
(ve své bance zajistí plátce povolení inkasa a potvrzení přinese s přihláškou do kanceláře ŠJ)
ČÍSLO ÚČTU ŠKOLNÍ JÍDELNY: 107-834 444 0217/0100
VARIABILNÍ SYMBOL : u inkasa se neuvádí, pro platbu trvalým příkazem přidělí VS vedoucí ŠJ
Na přesném vyplnění velmi záleží.
Každý strávník má v paměti počítače vedeno vlastní konto pod jménem s vlastním VS proto nelze v případě
sourozenců platit jednou platbou.
Platí se vždy na aktuální měsíc , tzn., že platba na měsíc ZÁŘÍ 2017 bude inkasována 12. 9. 2017 !!!
2/ ODHLÁŠKY :

•Odhlašovat obědy lze na terminálu ve ŠJ, na www.e-jidelnicek.cz (přihlašovací údaje dostane každý strávník
napožádání od vedoucí ŠJ) telefonicky nebo SMS na 731 822 460
•v případě náhlého onemocnění ráno do 7:00 hodin telefonicky nebo SMS
Pokud nestihnete odhlásit oběd včas, je možné si ho 1. den nepřítomnosti ve škole vyzvednut v době od 11 hodin
za dotovanou cenu, v další dny za cenu tržní, tj. 61,–Kč a 64,–Kč (podle věkové kategorie).
PRÁZDNINY jsou trvale odhlášeny pro všechny žáky a učitele.
Školní výlety a ostatní školní akce si každý strávník odhlásí sám . V tento den nemá žák nárok na oběd za
dotovanou cenu.
3/ VYÚČTOVÁNÍ STRAVNÉHO
•zbytek peněz lze ponechat na kontě strávníka na příští školní rok
•na konci kalendářního nebo školního roku požádat o vrácení peněz v kanceláři ŠJ
•na ústní nebo telefonické vyžádání vystaví ŠJ písemné vyúčtování stavu konta strávníka za uzavřený měsíc,
případně za poslední školní rok
Ceník je k nahlédnutí v jídelně, nebo na www.jidelnavrchlabi.cz
Do věkových skupin jsou strávníci zařazování na dobu školního roku /září-srpen/, ve kterém dosahují daného
věku.
Jídelní lístek, vnitřní řád a informace ze ŠJ jsou k nahlédnutí na stránkách školní jídelny : www.jidelnavrchlabi.cz
Informace a dotazy v kanceláři školní jídelny na tel. č. 731 822 460 nebo na e-mailu : sjslovanska@gmail.com
Ve Vrchlabí 04. 08. 2015
Ludmila Fiedlerová
ředitelka školní jídelny
web: www.jidelnavrchlabi.cz

e-mail: sjslovanska@gmail.com

