Informace o stravování ve školní jídelně ZŠ Třebovská 147, Ústí nad Orlicí.
Vážení rodiče, vážení strávníci,
v naší jídelně připravujeme každý den polévku, výběr ze dvou hlavních jídel, zeleninové a ovocné
saláty popř. moučník, tvarohy, jogurty, pudingy.
Strávníci se stravují na čip, za který se účtuje 100,-- Kč, v případě ztráty je nutné neprodleně si u
vedoucí jídelny zakoupit čip nový.
Platba probíhá zálohovým způsobem. Každý strávník si musí u svého peněžního ústavu zřídit platební
příkaz a to buď:
a) trvalý příkaz k měsíční úhradě zálohy
b) individuální příkaz pro jednorázovou zálohu

číslo účtu: 1320835319/0800
variabilní symbol obdržíte u vedoucí školní jídelny při odevzdání přihlášky.
U nového strávníka je tedy první platba hrazena v hotovosti.
**Pro sourozence není možno platit jedním příkazem, každý musí mít svůj vlastní**
**Změnu Vašeho čísla účtu zadaného na přihlášce nutno nahlásit ve ŠJ.**
**Vrácení přeplatků stravného se uskuteční na základě žádosti zákonného zástupce**
Telefon: 736 503 311
Zde odstřihněte!

e-mail : jídelna@zstrebovska-ustino.cz

www.zstrebovska-ustino.cz

Přihláška ke stravování.
( slouží jako podklad pro matriku školního stravování dle § 28 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších
předpisů).
Prosíme o pečlivé a čitelné vyplnění údajů !!!!!! Vyplněnou přihlášku odevzdejte před začátkem
stravování !!!!
Příjmení a jméno : ……………………………………………………………………………Datum narození:……………………….
Třída: …………………

Adresa bydliště:………………………………………………………………………………………………….

Číslo Vašeho účtu: …………………………………………….... / kód banky…………................................................
Číslo telefonu zákonného zástupce:……………………………………………………………………...................................
E-mail zákonného zástupce:…………………………………………………………………………………………………………………
Ke dni, kdy se bude dítě stravovat, připište ANO
Pondělí -

Úterý -

Středa -

Čtvrtek -

Pátek –

„ Dále beru na vědomí, že výše uvedené údaje mohou být použity do matriky školní jídelny 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) 2016/629 (GDPR).“
Svým podpisem stvrzuji pravdivost údajů a seznámení se s vnitřním řádem školní jídelny Základní
školy Třebovská 147, Ústí nad Orlicí
V………………………………….dne……………………... podpis zákonného zástupce………………………………………

