Pokyny pro žáky a rodiče – školní stravování – celodenní
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
Školní jídelna je společně s domovem mládeže součástí hlavní budovy školy. Poskytuje celodenní
stravování žákům ubytovaným na DM a obědy ostatním žákům.

1. Přihláška ke stravování
Stravování ve školní jídelně je pro žáky ubytované na domově mládeže povinné.

Řádně vyplněnou přihlášku ke stravování zašlete po zřízení trvalých příkazů v bance
na adresu školy uvedenou v záhlaví tohoto dokumentu nejpozději do 31. 7. 2021.
Údaje o strávníkovi, případně jeho zákonném zástupci školní jídelna používá pro povinné vedení školní
matriky (§28 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, § 2 Vyhlášky č. 364/2005 Sb., o dokumentaci škol
a školských zařízení). U strávníků mladších 18 let jsou na přihlášce povinné údaje o zákonném
zástupci! Organizace se zavazuje nakládat s osobními údaji podle platných právních předpisů.
Převzetím řádně vyplněné přihlášky ke stravování škola uzavírá se zletilými žáky, nebo zákonnými
zástupci nezletilých žáků, smluvní vztah o zajištění stravování, a to po dobu přihlášení žáka
k ubytování na domově mládeže.

2. Způsob úhrady stravného a ubytování
Stravné i ubytování je hrazeno zálohově, a to vždy k 20. dni předchozího měsíce. Trvalé příkazy (zvlášť
na stravné a ubytování) si zaveďte s platností od srpna 2021 (první zálohová platba na září musí být
provedena již 20. srpna 2021, v případě, že z nějakého důvodu nebude platba provedena, bude nutné
tuto zálohu uhradit v hotovosti v kanceláři vedoucí školní jídelny, ubytování na pokladně školy). Platby
si sjednejte u své banky vždy na období 10 měsíců, a to od srpna do května následujícího roku (bez
června a července) na celou předpokládanou dobu studia (zpravidla 3-4 roky).

Trvalý příkaz (TP) pro platby stravného ve prospěch bankovního účtu: 4200281300/6800,
variabilní symbol = celé rodné číslo strávníka, tj. 10místné číslo bez lomítka,
výše zálohy 1.800 Kč (celodenní strava), nebo 1.100 Kč (snídaně + večeře).

Trvalý příkaz (TP) pro platby ubytování ve prospěch bank. účtu: 4200281263/6800,
variabilní symbol = celé rodné číslo strávníka, tj. 10místné číslo bez lomítka, výše zálohy 1.100 Kč.

Vyúčtování záloh bude zasíláno výhradně na účet uvedený na přihlášce ke stravování (ze kterého jsou
hrazeny měsíční zálohy) vždy po ukončení každého pololetí, tj. v únoru a červenci.

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 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 žáka, škola, třída.
Organizace se zavazuje nakládat s osobními údaji podle platných právních předpisů.

4. Podmínky výdeje stravy
Dnem nástupu na domov mládeže je ubytovaný žák automaticky přihlášen ke stravování a je proto
povinností strávníka odhlašovat si stravu na dny, kdy se nemůže na stravování dostavit, případně
na ni nemá nárok. Školní stravování (za sníženou cenu) nelze poskytovat ve dnech nepřítomnosti
žáka ve škole nebo v ubytovacím zařízení. První den neplánované nepřítomnosti se pro účely
školního stravování považuje za pobyt ve škole nebo školském zařízení. Neodebraná strava propadá
bez náhrady. V období školních prázdnin jsou všichni žáci ze stravování automaticky odhlášeni.
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
Digitálně podepsal

Mgr. Libor Mgr. Libor Fasora
Datum: 2021.06.09
Fasora
12:41:40 +02'00'

Mgr. Libor Fasora, ředitel školy
Přílohy: Přihláška ke školnímu stravování – Školní jídelna Karoliny Světlé - celodenní
Tyto pokyny jsou součástí Vnitřního řádu školní jídelny Karoliny Světlé 2.

Příloha č. 1

PŘIHLÁŠKA KE ŠKOLNÍMU STRAVOVÁNÍ – Školní jídelna Karoliny Světlé 2- celodenní
školní rok 2021/2022
údaje o strávníkovi:
Jméno:

Příjmení:

Rodné číslo:
Bydliště:

PSČ:

Telefon:

E-mail:

Škola:

Třída:

údaje o zákonném zástupci (u strávníků mladších 18 let jsou tyto údaje povinné):
Jméno:

Příjmení:

Telefon:

E-mail:

Adresa pro doručování:

Závazně přihlašuji stravu od (datum nástupu na domov mládeže):
Dále křížkem zaškrtněte vhodnou variantu:

CELODENNÍ STRAVA (záloha 1.800 Kč/měsíc)
SNÍDANĚ + VEČEŘE (záloha 1.100 Kč/měsíc)

Číslo účtu: TP stravné

Kód banky:

Číslo účtu: TP

Kód banky:

ubytování

Uvádějte Vaše číslo účtu, ze kterého budou hrazeny platby formou trvalého příkazu.

V souladu s ustanovením § 4 odst. 8 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování souhlasím s odběrem
pouze snídaní a hlavních jídel (obědů, večeří), a to v hodnotě nákladů na potraviny ve výši součtu finančních
normativů určených pro všechna vyhláškou stanovená jídla. Přesnídávky, svačiny a II. večeře jsou v tomto
případě vydávány jako součást snídaní a večeří.
ANO*

NE*

* nehodící se škrtněte

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, nejpozději však dnem ukončení studia.
Datum:

Podpis:
(zákonného zástupce, nebo zletilého žáka)

