S O U H L A S
K
I N K A S U
Z
Ú Č T U
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
pro ČESKOU SPOŘITELNU a.s.
Souhlas je platný pro celou dobu školní docházky. Při ukončení stravování
z jakéhokoliv důvodu je nutno odhlásit písemně stravování ve Školní jídelně,
ale hlavně zrušit souhlas k inkasu v bance! Žáci a studenti mají nárok na
dotovaný oběd pouze první den neplánované nepřítomnosti ve škole.
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-----------------------------------------------------------------Jméno a příjmení MAJITELE ÚČTU
..................................
Jméno a příjmení STRÁVNÍKA
škola,třída
..................................
Adresa bydliště

..................................
..................................

Název banky

..................................

číslo účtu pro inkaso

..................................

Zadáno přes internetové bankovnictví – datum :
podpis:
POTVRZENÍ BANKY :

Souhlas k inkasu ode dne :
Inkasní termín je vždy v druhé polovině měsíce na další měsíc.
Maximální částka pro výběr z účtu na jednoho žáka nebo studenta
je 900,- Kč měsíčně .
Pro cizí strávníky je maximální částka 1.900,- Kč měsíčně.
LIMIT pro inkaso není nutno uvádět, v opačném případě - při zvýšení
cen obědů, si musí strávník sám nechat limit přiměřeně zvýšit.

DO SOUHLASU ZADANÉHO PŘES INTERNET NEUVÁDĚJTE ŽÁDNÝ VARIABILNÍ ANI SPECIFICKÝ SYMBOL,
JINAK PLATBY NEBUDOU PROCHÁZET !!!!!! VYPLNĚNÝ TISKOPIS JE NUTNÉ ODEVZDAT VE ŠJ. DĚKUJEME.

Pokyny pro žáky ZŠ J. Š. Baara - strávníky ŠJ, U Tří lvů 2/2, ČB,
tel. 386358061
---------------------------------------------------------------------I./
Výdej obědů je ve výdejně ZŠ J. Š. Baara na čipy. Čipy budou zapůjčeny za 120 Kč,
ale zpět přijme ŠJ pouze čipy nepoškozené! Stávající čipy ze ŠJ Rudolfovská bude možné
nadále používat (po zavedení strávníka do systému ŠJ U Tří lvů) i ve výdejně ZŠ J. Š.
Baara.
II./ Pro děti I. stupně je rovnou přihlašován oběd č. I. a pro ostatní oběd č.II.
Teprve po zaplacení a přihlášení obědů si lze obědy měnit dle chuti.
III./ Odhlašování je možné do 24hod. předem v boxu, u účetní ŠJ, telefonicky i po
internetu. Žáci a studenti v době nepřítomnosti ve škole nemají nárok na školní obědy
(pouze první den nemoci) a neodhlášené obědy mají hodnotu jako obědy pro cizí
strávníky, tj.73,- Kč. Pracovníci škol nemají nárok na dotované obědy v době nemoci
ani při čerpání dovolené ( 3 odpr.hodiny).
IV./ Strávníci i rodiče jsou povinni seznámit se s Vnitřním org.řádem ŠJ, který je
vyvěšen v prostorách ŠJ a tento řád dodržovat. ŠJ je samostatný právní subjekt, na
základě Občanského zákona § 422 odst.3 jsou pracovnice pověřeny dohledem nad žáky a
studenty. Zásady bezpečnosti, hygieny ale i slušného chování jsou strávníci povinni
dodržovat a vždy musejí uposlechnout pokynů i upozornění všech pracovnic ŠJ.
V./

Odhlášky a přihlášky obědů je možné provést na internetu, po zavedení do programu

a domluvě s účetní ŠJ,v boxu ŠJ nebo na tel.čísle 386 358 061 nebo 386 358 062.
Nejpozději den předem do 13.hod.. Výběr obědů ze dvou druhů je možný pouze v boxu ŠJ,
nebo po internetu.
UPOZORNĚNÍ:
V PŘÍPADĚ HRUBÉHO PORUŠENÍ VNITŘNÍHO ORG.ŘÁDU BUDE STRÁVNÍK VYLOUČEN ZE STRAVOVÁNÍ.

Horáková Miloslava, ved. ŠJ

Pokyny pro strávníky ŠJ – U Tří lvů 2/2, ČB , tel. 386358061
---------------------------------------------------------------------I./
Výdej obědů je ve ŠJ na karty. Karty budou zapůjčeny, ale zpět přijme ŠJ pouze
nepoškozené! Poškozené a nevrácené karty bude nutné uhradit.
Platby za uvařené obědy bude ŠJ řešit s vedením školy.
II./ Pro děti I. stupně je rovnou přihlašován oběd č. I. a pro ostatní oběd č.II.
Teprve po zaplacení a přihlášení obědů si lze obědy měnit dle chuti.
III./ Odhlašování je možné do 24hod. předem v boxu, u účetní ŠJ, telefonicky i po
internetu. Žáci a studenti v době nepřítomnosti ve škole nemají nárok na školní obědy
(pouze první den nemoci) a neodhlášené obědy mají hodnotu jako obědy pro cizí
strávníky, tj.73,- Kč. Pracovníci škol nemají nárok na dotované obědy v době nemoci
ani při čerpání dovolené ( 3 odpr.hodiny).
IV./ Strávníci i rodiče jsou povinni seznámit se s Vnitřním org.řádem ŠJ, který je
vyvěšen v prostorách ŠJ a tento řád dodržovat. ŠJ je samostatný právní subjekt, na
základě Občanského zákona § 422 odst.3 jsou pracovnice pověřeny dohledem nad žáky a
studenty. Zásady bezpečnosti, hygieny ale i slušného chování jsou strávníci povinni
dodržovat a vždy musejí uposlechnout pokynů i upozornění všech pracovnic ŠJ.
V./

Odhlášky a přihlášky obědů je možné provést na internetu, po zavedení do programu

a domluvě s účetní ŠJ,v boxu ŠJ nebo na tel.čísle 386 358 061 nebo 386 358 062.
Nejpozději den předem do 13.hod.. Výběr obědů ze dvou druhů je možný pouze v boxu ŠJ,
nebo po internetu.
UPOZORNĚNÍ:
V PŘÍPADĚ HRUBÉHO PORUŠENÍ VNITŘNÍHO ORG.ŘÁDU BUDE STRÁVNÍK VYLOUČEN ZE STRAVOVÁNÍ.

Horáková Miloslava, ved. ŠJ

