Přihláška ke stravování
Jméno strávníka……………...……............................... škola a třída……….............………
Datum a místo narození……………………….............. státní příslušnost………………….
Trvalé bydliště ……………………………………………………………………..................
Zákonný zástupce...................................................................................................................
Bydliště (liší-li se)............................................................

e-mail:...................................

Způsob placení stravného (zaškrtněte zvolený způsob):
- sporožiro – přihlášení nastálo, nutno předložit potvrzení o svolení k inkasu ze spořitelny na SBÚ
0100138541/0800, platba zálohově 5. v běžném měsíci
- účet v bance – přihlášení nastálo, nutno předložit kopii nebo potvrzení o svolení k inkasu pro č. účtu
6617470237/0100, platba viz. sporožiro
- poštovní poukázkou – placení předem, přihlášení měsíčně vyzvednutím poukázky
- hotově – placení předem, přihlášena je pouze zaplacená strava

Chci se stravovat ode dne ……………………

Pravidelné odhlášky ……………………..

Karta – žeton č. ……………………

Ukončeno ……………………………….

Strávník/zákonný zástupce stvrzuje svým podpisem, že byl seznámen s Provozním řádem Centrální
školní jídelny, zavazuje se tímto k jeho dodržování a bere na vědomí, že za jeho porušení může být
vyloučen ze stravování.
Datum ……………….
Podpis ………..………………………………………

Naše adresa: Centrální školní jídelna Třebíč, Sirotčí ul. 1341/3, 674 01;
www.centralnijidelna.cz
SBÚ 0100138541/0800 (pro placení ze sporožira), č. účtu 6617470237/0100 pro ostatní banky)
Strávníci platící ze sporožira nebo bank. účtu jsou automaticky přihlášeni nastálo. Inkaso z účtů se provádí
5. dne v měsíci na běžný měsíc (tzn. že 5. září bude stržena záloha na září atd.). Případné odhlášky budou
odečteny ze zálohy na další měsíc, přeplatek za poslední měsíc stravování bude vrácen na účet.
Strávníci platící poštovní poukázkou si další měsíc přihlásí vyzvednutím poukázky nejpozději do konce
měsíce předcházejícího. Poukázka musí být zaplacena do data na ní uvedeného, odhlášky se odpočítávají od
poukázky další, přeplatek za poslední měsíc stravování bude vyplacen hotově.
Strávníci platící hotově si stravu přihlašují při placení. Přeplatek za poslední měsíc stravování bude vyplacen
hotově.
První měsíc stravování je třeba uhradit v hotovosti při převzetí stravovací karty.
Přihlásit nebo odhlásit stravu lze nejpozději do 7:00 hod., jen v pondělí nebo jiný první den po volnu je
možné odhlásit do 8:00 hod. Obědy je možné odhlašovat i telefonicky –  568 838 555, ale doporučujeme
takto odhlášenou stravu ještě ověřit osobně se stravovací kartou přímo v jídelně (může se např. stát, že dojde
k záměně strávníků se stejným příjmením, zvláště když rodiče neznají přesně třídu svých dětí). Strávník si
může dopředu na celý školní rok odhlásit pravidelně se opakující odhlášky (všechny pátky, sudé či liché
týdny apod.). Neodhlášená strava propadá a neposkytuje se za ni žádná náhrada.
V době nemoci je nutné oběd odhlásit - nárok na dotovaný má žák pouze první den nemoci. Ostatní dny
se může stravovat jako cizí strávník tj. za plnou hodnotu oběda.
Výběr mezi obědem 1 a 2 je možný nejpozději 2 dny předem – v pátek již není možné měnit oběd na
pondělí. Automaticky je přihlášen oběd č.1.
Stravovací karta stojí Kč 35,-, čipový žeton Kč 125,- (pokud při ukončení stravování odevzdáte nepoškozený
žeton, bude Vám vrácena celá částka zpět).
Více informací na WWW.CENTRALNIJIDELNA.CZ
Objednávat a odhlašovat stravu je možné i prostřednictvím internetu. K používání této služby se můžete
zaregistrovat v účtárně.

