Přihláška ke stravování ve školní jídelně SPŠ a SOU Uničov
(bezhotovostní platební styk)

Vyplňte čitelně hůlkovým písmem, vyplněný a potvrzený tiskopis odevzdejte celý v kanceláři ŠJ. Doporučujeme přihlášku okopírovat a kopii uschovat.

Jméno a příjmení strávníka:                                                Datum narození:
Adresa:                                                                                  Telefon rodičů: 
Škola:                                                                                     Přihlášen od:
Domov mládeže:    ano      ne

Nedílnou součástí ubytování na DM je trvalý odběr kompletní celodenní stravy. Celodenní stravou se rozumí: snídaně, přesnídávka, oběd a večeře. Večeři tvoří celková hodnota nákladů na potraviny v součtu finančních normativů večeře I. a večeře II. v souladu s vyhláškou MŠMT č. 107/2005 v platném znění.

Bezhotovostní platba se provádí formou inkasa
na účet školy  č. 15234811/0100

1.  Bezhotovostní platbu lze uskutečnit pouze na základě svolení s inkasem, potvrzeného příslušným 
     peněžním ústavem. Pokud je svolení provedeno prostřednictvím internetového bankovnictví, je nutné 
     doklad o svolení vytisknout a přiložit k této přihlášce. 
2.  Strávník je tímto přihlášen ke stravování po celou dobu studia a končí dnem vykonání jeho maturitní 
      zkoušky. 
3.  V případě přerušení či předčasného ukončení studia či ukončení stravování z jiného důvodu, je povinností
      strávníka toto neprodleně oznámit v kanceláři ŠJ.    
4.  Inkasní platba probíhá každý měsíc zálohově dopředu vždy k 15. dni v měsíci. 
5.  V případě neprovedení inkasní platby strávník uhradí dlužnou částku v hotovosti nebo převodem na účet
     školy. Strava odebraná za daný měsíc musí být vždy do konce měsíce i uhrazená.
6.  Školní jídelna připravuje dva druhy obědů. Strávník má po přihlášení vždy nahlášen oběd č.1.  
      Změny chodu obědů, přihlašování a odhlašování stravy se provádí u objednacího boxu ve školní 
      jídelně nebo prostřednictvím internetu do 13,00 hod. na den následující. Přihlášku k registraci  
      na objednávání internetem je možné vyzvednout v kanceláři školní jídelny.
7.  Jakékoliv změny stravovacího režimu z důvodů školních akcí (např. exkurze, sport. pobyty atd.)
      jsou vždy věcí každého strávníka, hromadné úpravy se neprovádějí.
8.  Školní jídelna zabezpečuje stravování studentů pouze v době jejich pobytu ve škole a první den omluvené
      nepřítomnosti. V ostatní dny student na stravování nárok nemá a nemůže stravu ze školní jídelny odebírat.
      Pokud si přihlášený oběd v době nepřítomnosti řádně a včas neodhlásí, jedná se o neoprávněně uvařený
      oběd. V tomto případě student doplatí oběd do plné výše jeho ceny (včetně režijních nákladů hrazených
      zřizovatelem), i když ho neodebral.
9.  Všechny informace o stravování jsou uvedeny ve Vnitřním řádu školní jídelny, který je vyvěšený    
     v jídelně a na www.unicprum.cz. Svým podpisem se zákonný zástupce zavazuje, že byl 
     s Vnitřním řádem seznámen.    
SVOLENÍ S INKASEM

název banky:.................................................číslo účtu:....................................................

jméno majitele účtu:..........................................................................................................

na inkaso stravného pro školní jídelnu SPŠ a SOU Uničov, účet: 15234811/0100

pro strávníka...........................................................datum povolení:.................................

..........................................................................................................................................
potvrzení banky                                                                      podpis rodičů         

