Základní škola W A L D O R F S K Á
Gorkého 867, 530 02 Pardubice
tel.: 466 415 685

Přihláška ke stravování
Příjmení a jméno
dítěte
Třída
E-mail na rodiče
Číslo účtu (vrácení
přeplatků) a jméno
majitele účtu
Zvláštní stravovací
režim (dieta) – na
základě potvrzení
od lékaře

Datum narození

Přihláška je určena pro vnitřní potřebu školní jídelny při ZŠ Waldorfské. S daty je nakládáno v souladu s nařízením
EU o ochraně osobních údajů číslo 2016/679.
Ceny a zálohové platby na obědy za měsíc jsou stanoveny takto:
7 - 10 let
26 Kč/oběd
546Kč/měsíc
11 - 14 let
28 Kč/oběd
588Kč/měsíc
15 a více let
31 Kč/oběd
651Kč/měsíc
Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku (od září do srpna) podle toho, jakého věku v
daném období dosáhnou. Žák, který dosáhne 11 (15) let během školního roku, například až v srpnu, je po celý školní
rok veden ve vyšší kategorii. Přeplatky se vrací během července a srpna po účetních uzávěrkách.
Úhrada
číslo účtu 2300780001/2010
vždy nejpozději k 20. dni předchozího měsíce (první platba v srpnu, poslední v květnu), variabilní symbol:
nezaměnitelné univerzální číslo, které bude používáno jako univerzální variabilní symbol (pro daného žáka) pro platby
převodem.
Beru na vědomí, že dítě přihlášené k odběru obědů je automaticky přihlášeno po celou dobu školní docházky. Pro
případné trvalé odhlášení je nutné odhlásit strávníka písemně nebo emailem.
Odhlašování
v případě nemoci dítěte si můžete první den nemoci oběd vyzvednout do jídlonosiče od 11.30 do 12.00 hod. Další
obědy je nutné odhlásit, v případě neodhlášení je účtována plná cena oběda:
•
Telefonicky do 7.00hod. na telefonní číslo 466 400 565, je zde v aktivaci záznamník, po jeho zapnutí nechte
vzkaz.
•
Pro odhlášení je možno použít sešit s odhláškami, který je umístěn u dveří ŠJ.
•
Přes internetový portál www.strava.cz - číslo zařízení: 1569 – uživatel: jmeno.prijmeni – heslo: den a měsíc
narození dítěte (4 čísla).
Doba přihlašování a odhlašování obědů je omezena do 7.00h dne, na který chcete změnu provést.
Vyzvednutí oběda
Obědy se vydávají na Pardubickou kartu, kterou lze používat i k hromadné dopravě, je třeba ji nechat aktivovat ve ŠJ.
Ztrátu karty lze také řešit přes ŠJ. Žák zaplatí poplatek 50,-Kč a my objednáme kartu novou (po dobu, než se mu
vyrobí nová karta, může chodit na obědy).

V Pardubicích:

Podpis zákonného zástupce:

