Základní škola, Most, Okružní 1235,
příspěvková organizace
IČO: 47326417
tel: 910 190 280, e-mail: podatelna@18zs.cz

Přihláška do školní jídelny
Jméno žáka: ____________________________________ Datum narození: ___________________
Číslo účtu: __________________________________ Evidenční číslo strávníka: _______________
Třída: _______________ Žáka přihlašuji do školní jídelny od ______________________________
Jméno otce: __________________________________ Telefon(y): _________________________
_________________________
Jméno matky: _________________________________ Telefon(y): _________________________
_________________________
Přihlašování obědů přes internet (www.strava.cz – číslo zařízení 3811):
Uživatel: ________________________________________________________________________
Heslo: __________________________________________________________________________
e-mail: __________________________________________________________________________
Jméno uživatele a heslo uvádějte prosím malými písmeny bez diakritických znamének, heslo mohou
být i číslice.
•
•
•
•
•

•
•

Škola nabízí výběr obědů ze dvou druhů jídel. Žáci provádí výběr oběda pomocí elektronického
čipu (karty).
Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují
daného věku.
Vyúčtování záloh se provádí dvakrát ročně, v lednu k 31. 12. a v červenci k 30. 6.
Při změně čísla účtu je nutno změnu nahlásit, protože na uvedený účet budou zaslány přeplatky.
Pro výdej a evidenci obědů je nutné na zálohu v kanceláři zakoupit čip v hodnotě 115 Kč. Ztrátu
čipu musí strávník okamžitě nahlásit vedoucí školní jídelny. Pokud strávník čip ztratí nebo
poškodí, je povinen si zakoupit nový. Jestliže dítě odejde ze školy, nebo se odhlásí ze
stravování, bude vám záloha vyplacena zpět. Aby byla strávníkovi vrácena záloha, kterou
uhradil za čip, je nutno čip vrátit nejpozději do 6 měsíců od ukončení stravování ve školní
jídelně. Po uplynutí této lhůty už není možné zálohu vyplatit.
Za neodhlášené obědy v době nepřítomnosti žáka odpovídají zákonní zástupci. V době nemoci
nemá žák nárok na dotované jídlo. Odnášení obědů je povoleno pouze první den nemoci žáka,
následující dny je nutné obědy odhlásit.
Pokud žák ukončí školní docházku na ZŠ, Most, Okružní 1235 (např. z důvodu přechodu na
jinou školu), je nutno tuto změnu nahlásit vedoucí školní jídelny, aby mu nebyly účtovány
neodhlášené školní obědy.

V Mostě dne: _________________ Podpis zákonných zástupců: ____________________________

