Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně, Česká 4787, Zlín 760 05 IČO:
49 157 841

Přihláška ke stravování pro školní rok 2021/2022
/stávající žák/
Jméno a příjmení strávníka:
Trvalé bydliště:

třída:
datum narození:

Kontakt na zákonného zástupce mobil+email:
Státní občanství:
Způsob platby obědů a) v hotovosti (se schválením ředitelky školy CZŠ)
b) bezhotovostní platba inkasem
Strávník se bude stravovat (zaškrtněte): a) denně
b) pouze v tyto dny (doplňte):
Přihláška k odběru svačinek: ANO X NE
Sdělení: ve školní jídelně vaříme pro strávníky bez zdravotního omezení.
Potvrzuji svým podpisem, že jsem byl/a prokazatelně seznámen/a s vnitřním řádem ŠJ.
Byl/a jsem informován/a, že výše uvedené údaje budou použity do matriky školní jídelny podle vyhlášky č. 364/2005 Sb.,
o dokumentaci škol a školských zařízení a bude s nimi nakládáno v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).

Ve Zlíně dne:…………. 2021

................…………….......................
podpis zákonného zástupce
….................................. zde odstřihněte a informace o stravování si ponechte ……………………………………………..

Informace o stravování, vnitřní řád školní jídelny - výňatek
Vnitřní řád je stanoven v souladu se zněním vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb. o školním stravování.
1) Zakoupení a aktivace čipové karty, platba stravného
- podmínkou stravování žáka ve školní jídelně je odevzdaná přihláška ke stravování, kterou společně s formulářem k inkasu obdrží na
začátku školního roku. Po vyplnění a odevzdání přihlášky je nutné si zakoupit u vedoucí školní jídelny čipovou kartu, která stojí 65,Kč a nabít kartu úvodním vkladem v hotovosti 1 000,- Kč,Prodej a první dobití čipových karet v hotovosti se uskuteční dne: 1. 9. 2020 dopoledne, ve školní jídelně
2) Inkasní platba
- další platby za stravné budou již bezhotovostní, placené formou inkasa, a to vždy 20. den v měsíci po celý školní rok. Výše inkasa je
počítána stravovacím programem podle počtu pracovních dní a to na následující měsíc. Jestliže máte velký zůstatek na účtu, (např.
z důvodu nemoci) program automaticky strhávanou částku poníží tak, aby Vám vyšlo stravné na pracovní dny do dalšího měsíce ke
20. dni, kdy se Vám strhne další platba. Na konci školního roku se zbylé peníze automaticky převedou na nový školní rok, inkasní
příkaz na prázdniny nerušte. Proto je nutné donést vyplněný formulář na inkaso, povolit inkasní platbu ve Vaší bance, nastavit
limit inkasované částky 1000,- Kč a variabilním symbolem bude osobní číslo každého strávníka (slouží i k přihlašování stravy).
- ve výjimečných případech si můžete dobít kartu v hotovosti každé úterý pro žáky CZŠ od 7:40 – 8:00 hodin u vedoucí školní jídelny
ve školní jídelně.
3) Objednávání a odhlašování stravy
- jídlo se objednává/odhlašuje pomocí čipové karty strávníka ve školní jídelně na dotykové obrazovce nebo prostřednictvím internetu
na stránkách školy http://www.czszlin.cz/po přihlášení uživatele. Informace nutné k přihlášení (osobní číslo a heslo) obdrží každý
nový žák u přihlášky na stravování, stávající žáci je mají z minulých let. Při nemoci je možné jídlo odhlásit telefonicky u vedoucí
školní jídelny. Stravu je možno objednat nebo odhlásit nejpozději do 8:00 hodin daného dne. Pokud dítě onemocní a odhláška na ten
den nemůže již být přijata, má zákonný zástupce nárok si zaplacený oběd vyzvednout do přinesené nádoby v době od 11:40 -13:30
hod. Nárok má žák pouze v první den nemoci.
4) Cena stravného platná k 1.9. 2021 /cena se může podle okolností v souladu s vyhláškou změnit/
- pro určení kategorie je rozhodný školní rok, v němž žák dosáhne příslušného věku. (od 1. 9. - 31. 8.)
I. 7-10 let 26,-- Kč
II. 11-14 let 28,-- Kč
III. 15 a více 30,-- Kč
svačina 12,-- Kč

Kontakt na školní jídelnu:
Marie Chudožilová, vedoucí ŠJ
Tel: 733 741 959 nebo 577219809
Email: chudozilova@czszlin.cz

Mgr. Michaela Černošková
ředitelka školy

