Informace ke školnímu stravování ve Školní restauraci BEČVA
Informace o přihlášení do školní jídelny
Každý nový strávník musí vyplnit přihlášku ke stravování a zaevidovat se v pokladně školní jídelny.
K odebírání stravy potřebuje strávník identifikační médium (čip, ISIC karta). Čip si může zakoupit
v pokladně školní restaurace za vratnou zálohu 100,- Kč. Cena obědu: 42 Kč
Platby stravného
Upozorňujeme, že obědy žáků ve Školní restauraci Bečva lze hradit pouze BEZHOTOVOSTNĚ INKASEM.
Z tohoto důvodu Vás žádáme, abyste zřídili povolení k inkasu ve prospěch bankovního účtu školy,
které je uvedené na tiskopise, nechali potvrdit níže uvedený tiskopis u Vašeho peněžního ústavu nebo
vytiskli z internetového bankovnictví a následně jej doručili prostřednictvím svého syna (dcery) do
Školní restaurace Bečva.
Částka bude inkasována vždy k 20. dnu v měsíci.
Strávníkům se vždy přihlašují jen školní dny bez prázdnin či volna určeného školou.
Odhlášení obědů
Lze provést buď prostřednictvím portálu www.strava.cz, k němuž bude žákům vygenerován přístupový
kód, nebo telefonicky na čísle 581 217 222, a to vždy den předem, nejpozději do 14:00 hodin.
Zakoupený oběd v daný den musí strávník odebrat, pokud se tak nestane a oběd není předem
odhlášen, automaticky bude odečtena jeho hodnota z konta strávníka.
Přeplatky z odhlášených obědů budou odečteny při inkasování další platby.
Jídelní lístky a provozní řád školní jídelny jsou přístupné na internetové adrese:
http://www.sirava.cz/becva/becva-skolni-stravovani/
------------------------------------zde odstřihněte a vraťte zpět---------------------------------PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ, POVOLENÍ K INKASU
Inkaso z běžných účtů strávníků na účet Střední školy gastronomie a služeb, Přerov, Šířava 7,
číslo účtu u Komerční banky, pobočka Přerov: 23132831/0100
Příjmení a jméno strávníka: …………….…………………………………………………………………………………….
Datum narození: ……………………….Třída: ………………… Telefon na rodiče: …...………….….………..
Adresa bydliště: …..………………………………………………………………………………………….………………………
Škola: ……..…………………………………………………………………………………………………………………………………
Název bankovního ústavu: …………………………………………………..……………………………...................
Číslo bankovního účtu strávníka: ...………………………………………………………………………….............
Žák nebo jeho zákonný zástupce stvrzuje svým podpisem, že se seznámil s provozním řádem jídelny. Dále
bere na vědomí, že výše uvedené údaje mohou být použity do matriky ŠJ a dále předávány dle vyhlášky
č. 364/2005, o dokumentaci škol a školských zařízení, a že školní jídelna zpracovává osobní údaje v souladu
s Nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 (GDPR).
Zároveň svým podpisem stvrzuje, že se seznámil s prohlášením o ochraně osobních údajů dostupné
v elektronické podobě na našich webových stránkách www.sirava.cz.

…………….…………..………………..
Podpis

