Pokyny pro cizí strávníky - obědy
Školní jídelna Karoliny Světlé 2
Poskytovatel školního stravování (zkrácený název): OA, VOŠZ a SZŠ, SOŠS Jihlava, Karoliny Světlé 2,
Jihlava
Vedoucí školní jídelny (ŠJ): Marie Musilová
Přímá tel. linka:
567 587 417
Recepce (stálá služba): 567 587 411
E-mail:
marie.musilova@ozs-ji.cz

1. Přihláška ke stravování
Stravování ve školní jídelně je podmíněno podáním řádně vyplněné přihlášky ke stravování, která je
přílohou tohoto dokumentu. Údaje o strávníkovi jsou použity pro evidenci strávníků
a k bezhotovostním platbám stravného.
Organizace se zavazuje nakládat s osobními údaji podle platných právních předpisů.
Převzetím řádně vyplněné přihlášky ke stravování škola uzavírá se strávníky smluvní vztah
o zajištění stravování, a to od data přihlášení obědů na přihlášce, do data trvalého odhlášení
stravování ve školní jídelně.

2. Způsob úhrady stravy
Cena oběda pro cizí strávníky je stanovena na 86,00 Kč.
Podmínkou pro přihlášení stravy je zavedení svolení k inkasu. Platby stravného jsou inkasovány
zpětně prostřednictvím bankovních účtů.
Zřídíte SVOLENÍ K INKASU na číslo účtu příjemce platy 4050 000 605/6800.

3. Čipy
K prokázání oprávněnosti nároku na stravu slouží čipy, které současně umožňují změnu druhu
a odhlašování stravy na terminále, včetně otevírání vchodu do budovy.
Čipy jsou vydávány strávníkům proti záloze 100,-Kč v hotovosti. Při ukončení stravování je za
nepoškozený čip záloha 100,- Kč vrácena. Strávníci čipy nevrací na konci školního roku, pokud budou
ve stravování od září pokračovat.
Pro elektronickou evidenci čipů škola používá tyto osobní údaje: jméno a příjmení. Organizace se
zavazuje nakládat s osobními údaji podle platných právních předpisů.

4. Podmínky výdeje stravy
Podáním přihlášky je strávník zaveden do systému. Obědy na jednotlivé dny si strávníci přihlašují sami
elektronicky, nebo pomocí čipu na objednávkovém terminálu v jídelně. Neodebraná strava propadá
bez náhrady.

Strava se podává pouze na talíře či misky a je určena ke konzumaci v jídelně.

5. Odhlašování stravy
Odhlašování stravy je možné NEJPOZDĚJI do 14:45 hodin na následující den!
•
•
•
•

pomocí čipu na terminále
prostřednictvím přiděleného hesla na webových stránkách školy: www.ozs-ji.cz
telefonicky na čísle 567 587 411 – recepce služba non stop
e-mailem na adrese: marie.musilova@ozs-ji.cz

Strávník má možnost kontroly stravovacího rozpisu na terminále nebo na webových stránkách školy
(ve vlastním zájmu je vhodné kontrolovat zejména při nepravidelném stravování). Případné
nesrovnalosti je nutné nahlásit vedoucí ŠJ.

V Jihlavě 26. 4. 2021

Mgr.
Libor
Fasora
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Mgr. Libor Fasora, ředitel školy

Přílohy: Přihláška ke stravování – Školní jídelna Karoliny Světlé 2- OBĚDY CIZÍ
Tyto pokyny jsou součástí Vnitřního řádu školní jídelny Karoliny Světlé 2.

Příloha č. 1

PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ – Školní jídelna Karoliny Světlé 2- OBĚDY CIZÍ

údaje o strávníkovi:
Jméno:

Příjmení:

Bydliště:
Telefon:

PSČ:
E-mail:

Datum zahájení stravování:

Číslo účtu se zavedeným
svolením k inkasu:

Kód banky:

Svým podpisem potvrzuji pravdivost údajů a zavazuji se oznámit ve školní jídelně jakoukoli změnu údajů
uvedených na této přihlášce a dodržovat vnitřní řád školní jídelny. Souhlasím s uzavřením smluvního vztahu
o školním stravování od data přihlášení obědů na této přihlášce. Smluvní vztah skončí trvalým odhlášením
strávníka ze školní jídelny.

Datum:

Podpis:

