VRÁTIT OBRATEM

PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ

Základní škola Novoborská
Školní jídelna - Novoborská 371, Praha 9

Platí po celou dobu docházky na ZŠ Novoborská

Jméno strávníka: ……………..…………………………………………….. třída: ……………. datum narození: ……………….………..
Číslo účtu plátce: …………………………………………………………..… v. s. : …………..
Začátek stravování ode dne …..……………………
Potvrzuji správnost údajů a zavazuji se oznámit jakoukoliv změnu týkající se stravování a dodržovat řád školní jídelny,
zveřejněný na vývěskách ZŠ, ŠJ a v objektu školní jídelny či na www stránkách jídelny. „Dále beru na vědomí, že výše
uvedené údaje mohou být použity do matriky ŠJ a dále předávány dle vyhlášky č. 364/2005, o dokumentaci škol a
školských zařízení, a že školní jídelna zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením o ochraně osobních údajů
(EU) 2016/679 (GDPR).“ Dále se zavazuji, že budu odesílat platbu za obědy vždy do 25. dne na následující měsíc.

Telefon / mob. ..…………………………...…………... E-mail: …………………………………………………………………………...
V Praze dne …………………………… Podpis /zákon. zástupce/ ………………………………………………….…………………
*Všechny údaje jsou povinné
»------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------«

Základní informace ke školnímu stravování ve ŠJ
www.novoborska.cz školní jídelna
•

Platbu na září proveďte ihned / Platba vždy do 25. na následující měsíc.
Trvalý příkaz - číslo účtu ŠJ: 19-2000915349/0800 částka na měsíc:…….Kč s.s.: 111 v. s.: (bude přidělen)

Internetové objednávání na www.strava.cz (Jídelna: 0152 Uživatel: v. s. Heslo: v. s.)
•

Odhlášky: www.strava.cz /mail: jidelna@novoborska.cz/ tel.: 286 883 536 se záznamníkem
Po do 8:00 hod. / Út – Pá do 7:00 hod.

•

Strávník je povinen nosit stravovací čip každá den (0. - 9. ročník).

•

Pokud nebude na účtu strávníka dostatečný finanční obnos, nemá strávník nárok na stravu.

•

Vyzvednutí neodhlášené stravy pouze 1. den nepřítomnosti do přinesených nádob.
Na další dny nemoci je nutné oběd odhlásit, v opačném případě bude zaúčtována plná cena
oběda (tj. hodnota potravin, režijní a mzdové náklady - dle vyhlášky 107/2005 Sb. o školním
stravování v platném znění).

•

Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován.

•

Číslo účtu plátce uvedené na přihlášce slouží pro platbu obědů a následné vrácení přeplatků – každou
změnu čísla účtu pro vrácení přeplatků hlaste.

•

Potvrzuji správnost údajů a zavazuji se oznámit jakoukoliv změnu týkající se stravování a dodržovat
řád školní jídelny, zveřejněný na vývěskách ZŠ, ŠJ a v objektu školní jídelny či na www stránkách
jídelny. „Dále beru na vědomí, že výše uvedené údaje mohou být použity do matriky ŠJ a dále předávány dle
vyhlášky č. 364/2005, o dokumentaci škol a školských zařízení, a že školní jídelna zpracovává osobní údaje v
souladu s Nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 (GDPR).“

Kontakt: Základní školy Novoborská

vedoucí školní jídelny Dagmar Stöcklová

