ZŠ a MŠ logopedická, E. Krásnohorské 921, Liberec

ZŠ

Přihláška ke stravování na školní rok 2022/2023
(Prosíme, věnujte zvýšenou pozornost těmto informacím a přihlášku řádně vyplňte)

Příjmení a jméno strávníka: ……………………………………………………
Evidenční číslo: …… (novým dětem bude přiděleno administrativní pracovnicí, stávajícím dětem zůstává)
Kategorie: …………………… (doplníme ve škole)
Třída: ………………………
Datum narození: …………………………………
E-mail: ………………………………………………………………………………………
(pro potřebu zavedení do internetového stravování)

Telefonní čísla rodičů: … matka:…………………………………………………
(případně příjmení, pokud je jiné než žáka) … otec:……………………………………………………
Číslo bankovního účtu: ………………………………………………………………
(pro vrácení případných přeplatků)

Stravování od

(datum, od kdy si žádáte stravu): ……………………………………

Svým podpisem potvrzuji správnost údajů a zavazuji se oznámit jakoukoliv změnu. Zároveň prohlašuji, že jsem řádně pročetl/a
Provozní řád školní jídelny (k dispozici ve škole a na www.ssplbc.cz).
V souladu s nařízením EU na ochranu osobních údajů (GDPR), souhlasím se zpracováváním nutných osobních údajů pro potřebu
evidence školního stravování. Údaje jsou zpracovávány po celou dobu studia, dále v souladu se spisovým a skartačním řádem.

Podpis zákonného zástupce: ……………………………………………………
(požadované dny zakroužkujte)

Oběd

Po.

Út.

St.

Čt.

Pá.

……………………………………………………………………………………
Zde odstřihněte a spodní část uschovejte
Řádně vyplněnou přihlášku ke stravování odevzdejte prosím v kanceláři školní jídelny nebo
administrativní pracovnici od 22. 8. do 31. 8. 2022. Lze také zaslat poštou na adresu školy či mailem.
Pokud přihlášku neodevzdáte v termínu a do 26. 8. nezaplatíte zálohu, nelze dítěti stravu
přihlásit.
Strávníci potřebují k odběru stravy čip, jinak není možno stravu vydat. Toto je možné vyzvednout
pouze v kanceláři školní jídelny. Úhrada čipu bude odečtena ze záloh na stravování.
S čipováním radí a pomáhají paní učitelky nebo vychovatelky.
Jídelníček je k nahlédnutí na webových stránkách školy - www.ssplbc.cz a dále pak na www.strava.cz
nebo ve škole.
Na těchto webových stránkách máte možnost se zaregistrovat a díky tomu budete mít přehled o
stravování vašeho dítěte, stejně jako o platbách a stavu vašeho konta (přeplatky a nedoplatky stravy).
Veškeré informace a návod na používání těchto stránek vám přijde na vámi uvedenou e-mailovou
adresu.
Odhlašovat a přihlašovat stravu lze nejpozději jeden pracovní den předem a to do 15 hodin.
Upozorňujeme rodiče, že odhlašování stravy je jejich povinností.
Pokud není strávník přítomen ve škole a nemá odhlášenou stravu je ze zákona strava účtována v plné
výši.
V případě, že dítě odchází během školního roku na jinou školu, je nutné stravu zrušit u vedoucí
stravování. Vycházející žáci mají automaticky stravné zrušeno.
Platba stravného je splatná předem, vždy do 20-tého každého měsíce. Platbu na září 2022 proto
proveďte, prosím, již v srpnu! Poplatek za družinu se platí společně se zálohou na stravné.
Číslo účtu školy: 115-2327240267/0100
Variabilní symbol – evidenční číslo dítěte (bez správného čísla se platba nepřiřadí!!!)
Specifický symbol – 244

