základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem
Štolní1803,413 01 Roudnice nad Labem, lČo 46773592

Přihláška ke školníkustravování ve školníjídelně
S nížeuvedenými údaji bude organizace nakládat dle nařízeníGDPR

Svým podpisem stvrzuji, že souhlasím se zpracováním osobních údajůpro potřeby stravováníve
školníjídelněa že jsem byl/a seznámen/a s informacemi pro strávníky (viz níže).

Podmínkou ÚČasti na školnímstravováníje odevzdáníčitelně vyplněné přihlášky. K evidenci strávníků
se pouŽÍvá Čip, ktený si každý strávník zakoupí u vedoucíŠJ,cena čipu je 1].5,- Kč. Čip zůstává
majetkem strávníka.
ZpŮsob platby za stravné je inkasem, ve výjimečných případech v hotovosti. Čísloúčtuke zřízení
povolení k inkasní platbě: IO83447I/O100. Touto formou se hradí obědy zálohově. Částka bude
vypoČÍtánadle varných dní. Každý měsíc k 17. dni bude vypočítána částka za stravné na následující
měsíc, PřísluŠnáČástka bude odečtena z vašeho účtua automaticky přihlášeny obědy dle vašich
stravovacích zvyklostí. Případné přeplatky z předchozích odhlášek jsou automaticky započítánypřed
zadáním inkasa bance.

objednávání obědů - přes internet na www.strava.cz, číslozařízení7309, bližšíinformace vám
budou zaslány po vyplněnípřihlášky na e-mail. Změnu objednávek na jiný druh lze udělat jen 2 dny
předem.

OdhlaŠováníobědŮ

- provádí se stejným způsobem jako při objednávání. odhlášky na druhý den se
provést
musí
vŽdy do 1-4:00 hodin předchozího dne. Výjimečně lze odhlásit oběd u vedoucí ŠJosobně,

telefonicky na ČÍsle4I2871,2].6, e-mailem na belkova@zsskolni-rce.cz a to nejpozdějido 7:30 hodin.
Cena oběda (náklady na potraviny):

ZŠ:

let
11- 14 let
].5 a více

7

-

10

Kč
25,- Kč
27,- Kč
23,-

Mš:

6 let 36,- Kč
let
38,- Kč
školné40O,- Kč
3

7

-

upozornění pro strávníkv:
Školníobědy jsou dotované ze státního rozpočtu, proto žák, který je nepřítomen ve škole, má
nárok na zvýhodněnou cenu stravování pouze 1. den nemoci (lze si jej v jídelně vyzvednout a
odnést v jídlonosiČi).Na následující dny, tj. od druhého dne nemoci, se zvýhodnění nevztahuje, a
Proto je nutné obědy vždy odh!ásit! V případě,žežáknení na dalšídny nemoci řádně odhlášen, je
Povinnost zákonného zástupce uhradit tyto obědy v plné výši, tedy i s režijními a mzdovýml
náklady 31 KČ + náklady na potraviny. Oprávněnost odběru dotované stravy podléhá státní
kontrole.

