Školní jídelna SŠP Olomouc, Rooseveltova 79,779 00 Olomouc
Tel.č.: 585 724 207, bankovní účet pro platbu stravného : 220 222 844/0300 VS 4-místný

Přihláška ke stravování
Jméno, příjmení:
Bydliště:
vč. PSČ
Škola:
Zřizovatel školy:
Třída:

Olomoucký kraj - ANO

Státní příslušnost:

NE : JINÝ:
Datum narození:

Tel. č. zákon. zástupce:

E-mailová adresa:
zák.zástupce, strávníka
Uhrada stravného: (zakroužkujte písmeno u zvoleného typu platby) - změny hlaste v kanceláří ŠJ
a) Bankovní účet(trvalý příkaz)/kód banky
jméno majitele účtu:
b) Platba pošt. poukázkou na účet školní jídelny (ŠJ nevydává)

var.symbol
4-místný od ŠJ
var.symbol
4-místný od ŠJ

c) Hotovostní platba v kanceláři ŠJ od
6.30 - 8.00 hod.
předposlední pracovní den v měsíci do 14.30 hod.

12.00-13.00 hod.

Potvrzuji správnost údajů a zavazuji se oznámit jakoukoliv změnu týkající se stravování ( přihláška ke
stravování platí po celou dobu studia ) a dodržovat řád školní jídelny ( =ŠJ ), zveřejněný na vývěskách
www.ssprool.cz a v objektu ŠJ. Dále souhlasím, že výše uvedené údaje mohou být použity do matriky ŠJ dle §
2, vyhlášky č.364/2005 o vedení dokumentace a zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Osobní
údaje jsou zpracovány v souladu s nařízením GDPR, a to v rozsahu nezbytném pro samotné zabezpečení
školního stravování. Jsem poučen o povinnosti odhlašovat stravu po dobu nepřítomnosti ve škole, jinak bude
strava doúčtována do plné ceny dle platného ceníku. Jsem seznámen s Pokyny pro stravování ve ŠJ.
Datum

Podpis otce, matky nebo zákon. zástupce

Přihláška na objednávání internetem - pro vedoucí ŠJ (díl I. )
Příjmení, jméno:
Uživatelské jméno:
(příjmení+jméno malými písmeny bez čárek a háčků, př.novakjan)
Heslo: (malými písmeny bez diakririky):
E-mail:
Podpis:
Aktualizace údajů na internetu se provádí denně v pracovní dny ve 13.00 hod.
Po zadání dílu I. bude služba aktivována do 24 hodin ( odevzdejte spolu s přihláškou na stravování).

Přihláška na objednávání internetem - pro strávníka (díl II. )
Internetová adresa:
Číslo jídelny:

www.strava.cz
1968

Uživatelské jméno:
(příjmení+jméno malými písmeny bez čárek a háčků, př.novakjan)
Heslo: (malými písmeny bez diakririky):
E-mail:
Aktualizace údajů na internetu se provádí denně v pracovní dny ve 13.00 hod.
Po zadání dílu I. bude služba aktivována do 24 hodin ( odevzdejte spolu s přihláškou na stravování).

