PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ
Školní rok

Jméno strávníka:

Základní škola Sokolov, Běžecká 2055

Celé datum narození:

Jméno zákonného zástupce hůlkovým písmem nebo jméno cizího strávníka

…………………………………

Telefonní kontakt:……………….
Osobní údaje budou použity pouze pro potřebu školní jídelny v souladu se zákonem o ochraně osobních dat.

Prohlašuji, že jsem byl /a informován/a o podmínkách školního stravování a seznámen/a s dostupností řádu školní
jídelny (školní nástěnky, webové stránky školy:( www.zs-sokolov.cz) dle šk. zák. 561/2004 Sb., (§111 a §117-123),
vyhlášky 137/2004 Sb., dle šk. zák. 561/2004 Sb., (§111 a §117-123), vyhlášky 137/2004 Sb., Vyhláška č. 107/2008
Sb., kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., ve znění aktualizovanýchh předpisů o školním stravování včetně změn.
PLATBA:

a) účet – trvalý příkaz a souhlasím s automatickou přihláškou
ANO - NE
b) hotovost (u výběru stravného v hotovosti není možnost automatické přihlášky)
Strávník nebo zákonný zástupce je povinen odhlášky na stravování oznámit vždy 24 hodin předem do 13:30 hod.
Výběr – změna objednávky obědů 48 hodin předem (objednávkový terminál, internet-samostatná přihláška ke
komunikaci). Stravné musí být uhrazeno vždy předem!
Neobjednaný a neplacený oběd nelze nárokovat. V první den onemocnění lze dotovanou stravu pro dítě vydat do
jídlonosiče. Včas neodhlášená strava není ničím kompenzována. K identifikaci stravného musí mít strávník
zakoupenou čipovou kartu. Čipovou kartu musí strávník používat dle řádu školní jídelny a pokynů k zacházení
s čipovou kartou.

Potvrzuji správnost údajů a souhlasím s podmínkami školního stravování. Jakékoliv změny vztahující se ke
stravování ohlásím neprodleně ve školní jídelně.
Datum a podpis zákonného zástupce nebo strávníka:
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Přihláška ke komunikaci se strávníkem nebo zákonným zástupcem strávníka na
www.strava.cz
Jméno, příjmení strávníka:……………………………. ……….Celé datum narození:…………….……
Uživatel …………………………………………………………..
Heslo strávníka…………………………………………………..
E-mailová adresa strávníka…………………………………….
Provozní doba kanceláře ŠJ pro strávníky do 13:30 hod. Po tomto čase nebudou přijaty odhlášky ani
přihlášky na další den.
Strávník se zavazuje, že bude respektovat vnitřní řád školní jídelny a jeho přílohu č. 1.
Strávník se zavazuje držet dohodnuté heslo v tajnosti a v případě jeho vyzrazení neprodleně sdělit
jídelně heslo nové.
Strávník odpovídá za škody způsobené vyzrazením hesla
Strávník bere na vědomí, že chybně zadané objednávky a objednávky doručené jídelně po
uzávěrce, (tj. 48 hodin předem pro změnu pokrmu) nebudou přijaty.
Každý strávník nese svoji zodpovědnost za své přihlášky a odhlášky.
Jídelna neodpovídá za nepřijaté zprávy v důsledku jakéhokoliv internetového výpadku nebo
výpadku telekomunikační sítě. Od 1. 7 – do 31. 8. nelze změny provádět.
Program v jídelně bude jednou denně v 13:30 hod. vyhodnocovat došlé objednávky a odesílat
strávníkovi zprávy pokud na www.strava.cz provede změnu o potvrzení objednávky případně
upozornění na nedostatek výše konta.
Souhlasím s uvedenými podmínkami a potvrzuji převzetí písemných pokynů.……………………
V ………………dne…………… podpis zákonného zástupce nebo cizího strávníka……………….
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pokyny pro strávníka nebo zákonného zástupce strávníka s řádně uzavřenou přihláškou
na www.strava.cz
Základní škola Sokolov, Běžecká 2055
Vedoucí stravování: Jana Hamplová
Kontakt: 736 752 170 – pouze v pracovní dny do 13:30 hod. Po tomto čase nebudou přijaty odhlášky
ani přihlášky na další den. Od 1. 7 – do 31. 8. Nelze změny provádět.
Způsob objednávání a přihlášení uživatele: Program v jídelně bude jednou denně v 13:30 hod. vyhodnocovat
došlé objednávky a odesílat strávníkovi zprávy pokud na www.strava.cz provede změnu o potvrzení
objednávky případně upozornění na nedostatek výše konta.

a) zařízení 4835
b) uživatel………………………….(přidělené jídelnou)
c) heslo strávníka…………………..
d) odeslat
Strávník je přihlášen do systému.
1. Objednávky stravy (menu na levé straně)
e) lze: odhlásit nebo přihlásit
f)

Odeslat (menu na levé straně) nebo Výdej stravy (menu na levé straně) – zjistí se, zda
strávník byl nebo nebyl na obědě.

Aktualizace údajů na internetu se provádí pravidelně denně v pracovní dny do 13:30 hod. Přihláška
pro objednávání internetem, bude aktivována do 24 hodin.
Chybně zadané objednávky a objednávky doručené jídelně po uzávěrce, (tj. 48 hodin předem
pro změnu pokrmu) nebudou přijaty. Věnujte pozornost vnitřnímu řádu školní jídelny a příloze
č. 1 na www.zs-sokolov.cz

