Informace o stravování ve školní jídelně
při ZŠ Habrmanova v České Třebové
Vážení rodiče, vážení strávníci,
ZŠ Habrmanova Vám sděluje, že k obědu je každý den připravována polévka, tři hlavní jídla, zeleninové saláty, ovocný
salát, čaj a dva druhy nealkoholických nápojů. Strávník zaplatí pouze to, co si vybere bez předchozího objednání.

Strávníci se stravují na čipovou klíčenku. Za vydání této klíčenky se účtuje záloha 100,-- Kč.
Případnou ztrátu je nutné neprodleně oznámit v kanceláři ŠJ. Odběr druhého oběda za dotovanou cenu
není možný.

Pokud není žák přítomen školního vyučování, nemá nárok na
dotovaný oběd, ani v první den nepřítomnosti.
Platba probíhá zálohovým způsobem. Každý strávník si zřídí u svého peněžního ústavu
platební příkaz: PLATBY MUSÍ BÝT PROVEDENY Z BANKY –NE HOTOVĚ V ŠJ

Doporučená záloha: 7-10let 600,- 11-14let 650,-- 15let + 700,-Na příkazech vyplníte jako variabilní symbol 10timístný kód , který obdržíte při
zakoupení čipu v kanceláři ŠJ. Toto číslo musí být zapsáno zcela bezchybně – pod ním je
vedeno konto strávníka.
Stravování je možné zahájit po předložení přihlášky ke stravování a zřízení platebního příkazu
k úhradě u Vašeho peněžního ústavu na číslo účtu ŠJ zřízeného u MONETA/Money bank v Č.Třebové

číslo účtu: 211174318/0600
Jestliže klesne výše zálohy na 50,- Kč upozorní pokladní strávníka na nutnost zvýšení finanční
zálohy (žáci ZŠ obdrží písemné upozornění pro rodiče). Klesne-li záloha pod 20,- Kč nebude již možné
odběr stravy uskutečnit.

**Změnu Vašeho čísla účtu zadaného na přihlášce nutno nahlásit ve ŠJ.
**Vrácení přeplatků stravného se uskuteční na základě vyplněné žádosti o
hlavních prázdninách**
Telefon: 465 532662 e-mail: jidelna@zs-habrmanova.cz www.zs-habrmanova.cz
Žáci, kteří ukončili studium mají možnost vrátit čip maximálně do 1 roku.
V České Třebové 1. 6. 2021
Markéta Dostálová, vedoucí ŠJ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přihláška ke stravování ve školní jídelně ZŠ Habrmanova Česká Třebová
Příjmení a jméno: __________________________Škola: ______________________ Třída: ______
Adresa bydliště: ___________________________________________________________________
Číslo účtu:______________________/ kód banky ________

Datum narození:_______________

Číslo telefonu zákonného zástupce:______________________________
e-mail zákonného zástupce: ___________________________________
Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní
údaje jsou přesné a pravdivé, a že souhlas je vyjádřením svobodného, konkrétního, informovaného a jednoznačného svolení
Subjektu údajů ke zpracování osobních údajů, které se jej týkají.

Datum: ……………………………
……………………………………………………….
Podpis zákonného zástupce

