Pokyny pro cizí strávníky - obědy
Poskytovatel školního stravování: ČZA v Humpolci, Školní 764, 396 01 Humpolec, vedoucí ŠJ: Lenka
Beznosková , telefon: 565 532 147
E-mail: beznoskova@cza-hu.cz
1.Přihláška ke stravování
Stravování ve školní jídelně je podmíněno podáním řádně vyplněné přihlášky ke stravování, která je
přílohou tohoto dokumentu. Údaje o s strávníkovi jsou použity pro evidenci strávníků a
k bezhotovostním platbám stravného.
Organizace se zavazuje nakládat s osobními údaji podle platných právních předpisů a strávník svým
podpisem na přihlášce dává souhlas se zpracováním osobních údajů ( GDPR).
Převzetím řádně vyplněné přihlášky ke stravování škola uzavírá se strávníky smluvní vztah o
zajištění stravování, a to od data přihlášení obědů na přihlášce, do data trvalého odhlášení
stravování ve školní jídelně.
2.Způsob úhrady stravného
Podmínkou pro přihlášení stravy je zavedení svolení k inkasu. Platby stravného jsou inkasovány zpětně prostřednictvím
bankovních účtů.

Zřídíte SVOLENÍ K INKASU na číslo účtu příjemce platby: 19 – 3844090257/0100
3.Čipy
K prokázání oprávněnosti nároku na stravu slouží čipy, které současně umožňují změnu druhu a odhlašování stravy na
terminále. Čipy jsou vydávány proti záloze 100,-Kč v hotovosti. Při ukončení stravování je za nepoškozený čip záloha 100,Kč vrácena. Strávníci vrací čip ihned při ukončení stravování.

4.Podmínky výdeje stravy
Podáním přihlášky je strávník zaveden do systému. Obědy na jednotlivé dny si strávníci přihlašují sami elektronicky, nebo
pomocí čipu na objednávkovém terminálu v jídelně. Neodebraná strava propadá bez náhrady.

5.Odhlašování stravy
Odhlášení stravy je možné nejpozději do 13.00hodin na následující den pomocí čipu na terminále, prostřednictvím
přiděleného hesla na webových stránkách školy: http://strav.nasejidelna.cz/0124, telefonicky na čísle 565 532 147,
773 574 231 – na ten samý den nejpozději do 7.00hodin, e-mailem: beznoskova@cza-hu.cz.
Tyto pokyny jsou součástí Vnitřního řádu školní jídelny ČZA v Humpolci a svým podpisem na přihlášce ke školnímu
stravování potvrzuji, že jsem s ním byl srozuměn.

Mgr. Otakar Březina
ředitel školy

