DOMOV MLÁDEŽE A ŠKOLNÍ JÍDELNA, PRAHA 6, STUDENTSKÁ 10

Přihláška ke stravování žáka (studenta) ve školní jídelně
Jméno a příjmení žáka: _________________________________ datum narození: ___________________
Adresa bydliště:

___________________________________________________________________

Jméno a příjmení zákonných zástupců:

___________________________________________________
___________________________________________________

Kontakt na zák. zástupce (tel. e-mail): _______________________________________________________
Škola: _________________________________________________________________________________
Informace týkající se stravování
1.
2.
3.
4.

Ubytovaní žáci přispívají na stravování pouze do výše nákupní ceny potravin.
Stravování ubytovaných žáků se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb. v platném znění.
Přihláška ke stravování žáka je platná pouze pro konkrétní školní rok.
Přihláška ke stravování se podává spolu s přihláškou k ubytování do DM a souhlasným prohlášením.

Podmínky pro zahájení stravování
1. Ve školní jídelně se může stravovat pouze žák nebo student ubytovaný v domově mládeže.
2. Podmínkou zařazení mezi strávníky je řádně vyplněná Přihláška ke stravování žáka.
3. Řádné plnění platebních podmínek (úhrada ubytovaného a stravného k 15. dni přechozího měsíce - viz Pokyny
k platbám).
Splní-li strávník uvedené náležitosti, bude přihlášen ke stravování již od prvního dne nástupu do DM.
První tři dny školního roku je žák přihlášen ke stravování zásadně dle stravovacích zvyklostí uvedených v přihlášce ke
stravování a na tyto dny stravu nelze odhlásit.

Přihlašuji se ke stravování ve školní jídelně v těchto dnech: *)
den v týdnu:
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oběd:
večeře:
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* Zakroužkujte svůj výběr, který znamená odběr stravy
Odhlašování stravy je možné provádět v aplikaci Strava.cz přes internet nebo osobně u vedoucí školní jídelny.
Jde-li o pondělí, odhlášení stravy musí proběhnout nejpozději ve čtvrtek do 09:00 h.
Podmínky stravování:
Strávníci se řídí Vnitřním řádem školní jídelny (vyvěšeným v prostorách školní jídelny).
Svým podpisem stvrzuji seznámení a souhlas s podmínkami stravování.

V

__________

dne ________________
Podpis uchazeče: ______________________________
Podpisy zákonných zástupců: _____________________

