Střední průmyslová škola stavební
a Obchodní akademie, Kladno, Cyrila Boudy 2954
Přihláška ke stravování
Údaje o strávníkovi:
Příjmení a jméno ………………………………………………………………Třída ……………
Přihlášen(a) od ……………………………………….
Variabilní symbol (RČ před lomítkem)………………….Datum narození…………………..Státní obč. ………..
Adresa trvalého bydliště:
Ulice a číslo popisné ………………………………………………………………………………
PSČ………………………Místo (obec)……………………………………………………………
Možnost platby:
Převodem na účet číslo: 2187170227/0100, VS prvních šest čísel rodného čísla, do poznámky uveďte:
stravování – jméno a příjmení strávníka nebo hotově v kanceláři vedoucí stravování.
Údaje o zákonném zástupci:
Adresa trvalého bydliště: (vyplňuje se pouze v případě, pokud se liší od adresy strávníka)
Ulice a číslo popisné………………………………………………………………………………..
.
PSČ………………………………………Místo (obec)…………………………………………….
Telefon…………………………………....E- mail………………………………………………..
V(Ve)……………………………………………Dne………………………………………………
Podpis studenta (zákonného zástupce)……………………………………………………………...
Svým podpisem stvrzuji seznámení se s Návštěvním řádem.
Potvrzení údajů školou:

Razítko a podpis :

Datum:
Vedoucí stravování: telefon: 602 701 909
email: dvorakovahana.oa@seznam.cz
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Střední průmyslová škola stavební
a Obchodní akademie, Kladno, Cyrila Boudy 2954

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD
pro bezpečnost strávníků
Vážení návštěvníci školní jídelny, naším cílem je vám umožnit bezpečný pohyb
v prostorách školní jídelny, proto dbejte prosím následujících pokynů:
• Pohybujte se po vymezených prostorách pro veřejnost nebo pouze
v doprovodu odpovědného pracovníka.
• Respektujte veškerá omezení a zákazy:
a) zákaz pití alkoholických nápojů a používání jiných návykových látek,
b) zákaz jakékoliv manipulace s veškerým zařízením,
c) zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm ve všech prostorách objektu.
• Chovejte se tak, aby svojí činností nezavdali příčinu ke vzniku požáru nebo úrazu.
• Dbejte pokynů vyvěšených předpisů (Požární poplachové směrnice, evakuační plán apod.).
• V případě mimořádné události v době návštěvy (požár, havárie apod.)
dbejte pokynů našich zaměstnanců a urychleně opusťte ohrožený prostor.
Při tom sledujte směr úniku (tabulka únikový východ nebo EXIT).
• Způsobíte-li si během návštěvy u nás nějaké zranění, nahlaste to neprodleně vedoucí školní jídelny či zaměstnanci školní kuchyně.
• Udržujte pořádek a čistotu, nepoškozujte budovu, sociální zařízení a
ostatní majetek.
• Po konzumaci jídla odcházejí strávníci okamžitě z jídelny, aby byla dodržena plynulost výdeje dalších strávníků.
• Vydávané jídlo je určeno k okamžité spotřebě.
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