Přihláška ke stravování v ŠJ při ZŠ a MŠ Štramberk
příjmení a jméno strávníka

platnost od
datum narození

e-mail zák. zástupce

adresa
jméno a příjmení zák. zástupce

telefon

číslo účtu strávníka
Přihlašuji tímto výše uvedeného strávníka ke stravování ve školní jídelně při ZŠ a MŠ Štramberk a jsem
seznámen(a) s vnitřním řádem ŠJ /na webové stránce ZŠ Štramberk a ve ŠJ/ a souhlasím s jeho dodržováním
a včasnými úhradami stravného bankovním převodem.
Jsem si vědom(a) své povinnosti odhlásit stravu v době nepřítomnosti strávníka v ZŠ i MŠ (školský zákon
561/2004 sb. a vyhláška 107/2005 sb.). V případě neodhlášené nebo neoprávněně odebrané stravy zaplatím
kromě poplatku za potraviny i veškeré režie, tedy plnou cenu, dle kalkulačního listu.
Potvrzuji správnost údajů a zavazuji se k včasné úhradě stravného. Na základě této přihlášky je stravování
sjednáno na dobu neurčitou. Každou změnu /jiné číslo účtu, ukončení stravování aj./ je zákonný zástupce
strávníka povinen neprodleně nahlásit vedoucí ŠJ. Ukončení stravování nahlásím neprodleně vedoucí ŠJ.

Ve Štramberku dne
Podpis zákonného zástupce

údaje pro zákonné zástupce — odstřihněte a horní vyplněnou část s podpisem předejte do ŠJ

číslo účtu pro platbu stravného 0100061281/0800
Pro platbu stravného je nutné sjednat souhlas s inkasem s Vaší bankou.
Stravné se platí zálohově dle počtu dnů. Záloha je bankou stažena k 20.dni předešlého měsíce.
Na základě písemné přihlášky je stravné sjednáno na dobu neurčitou. Každou změnu /jiné číslo
účtu ukončení stravování je zákonný zástupce strávníka povinen neprodleně nahlásit vedoucí ŠJ.
Částka za odhlášenou stravu je odečtena od zálohy stravného vždy ob měsíc.
Dle zákona o školním stravování č. 561/2004 sb., a vyhlášky 107/2005 sb je zákonný zástupce žáka
povinen odhlásit stravování v době nemoci. Za neodhlášenou stravu /odebranou i neodebranou/ bude
zpětně požadována úhrada do plné ceny dle kalkulačního listu. První den neplánované nepřítomnosti
strávníka v ZŠ nebo MŠ se pro účely stravování považuje za pobyt ve škole nebo školském zařízení.
Tento den je možno stravu odebrat za dotovanou cenu,
Při odhlašování online na e-strava nezapomeňte vždy změnu odeslat. Odhlašujte včas z důvodu
objednávání potravin. V případě náhlého onemocnění do 7 h ráno na týž den.
Tel. 776 741 249 jidelna@zsstramberk.cz www.zsstramberk.cz

