Základní škola a mateřská škola Špindlerův Mlýn
Okružní 32, 543 51 Špindlerův Mlýn

PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ

Jméno, příjmení žáka: .....................................................................
Třída: ...............................................................................................
Datum narození: ..............................................................................
Variabilní symbol (pro platby, bude Vám přidělen): ................
e-mail zák. zástupce: .......................................................................
číslo účtu .........................................................................................
Podpis ..............................................................................................
Žáci platí po celý školní rok stejnou cenu oběda. V případě, že žák dosáhne věku vyšší cenové
skupiny v průběhu školního roku (1. 9. – 31. 8.), platí již od začátku šk. roku cenu vyšší.

Cena oběda:
7 – 10 let: ................................................................................ 25 Kč
11 – 14 let: .............................................................................. 29 Kč
15 a více: ................................................................................ 34 Kč

Kontakt

Vedoucí šk. stravování M. Benešová:
Tel.: ............................................................................. 499 433 050
e-mail:.............................................................. jidelna@zsspindl.cz

Mgr. Petr Libřický, řed. školy

Telefon:
739 454 939

Url:
www.zsspindl.cz
E-mail: zsspindl@zsspindl.cz

Bankovní spojení:
ČSOB

Účet:
187773491/0300

IČO:
75111586

Pokyny k platbám, objednávání a výdeji (naleznete na www.zsspindl.cz) :
Platby pouze bezhotovostně, platebním (trvalým příkazem), vždy na měsíc předem (v září –
platba na říjen, atd.). Může být předplacena i vyšší částka, uvidíte na svém kontě.
Způsob plateb: ............................................15. – 20. den v měsíci
Číslo účtu: ........................................................... 187773491/0300
Variabilní symbol: .................................................. bude přidělen
Neplaťte prosím za sourozence současně, každá platba je přiřazena pouze jednomu dítěti.

Objednání stravy: bude provedeno automaticky

Odhlášení stravy:
pouze přes internet na www.strava.cz . Na základě této přihlášky vám přijde potvrzující
e-mail s přístupovými údaji - Vaším uživatelským jménem, heslem a číslem jídelny (6810).
Na tomto vašem „kontě“ uvidíte jidelníčky, složení jídla (alergeny), informace o vyzvednuté
stravě, stav Vašeho konta (platby), atd. Každý žák má své konto.
Možnost stažení aplikace pro chytré telefony na GOOGLE PLAY:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.stravacz.stravacz&hl=cs

Odhlášení: den předem do 14h, v případě náhlé nemoci ráno do 7h.
V 1. den nemoci je možné oběd vyzvednout v době od 11,30 do 11,45h.

Výdej oběda:
Na základě přihlášky ke stravování a zaplaceném stravném, přes výdejní terminál.
Výdej oběda: přes elektronický čip
Čip vydává vedoucí školního stravování, paní M. Benešová.


Vratná záloha na čip: ................................................150 Kč



V případě odhlášení a vrácení nepoškozeného čipu bude záloha vrácena (např.
ukončení docházky)

Telefon:
739 454 939



V případě vrácení poškozeného čipu: bude vráceno 100 Kč



V případě ztráty nebo zničení: záloha propadá
Url:
www.zsspindl.cz
E-mail: zsspindl@zsspindl.cz

Bankovní spojení:
ČSOB

Účet:
187773491/0300

IČO:
75111586

