Obchodní akademie, Mohelnice, Olomoucká 82
789 85 Mohelnice
Vážení strávníci, vážení rodiče,
z důvodu přechodu na nový stravovací systém ve školní jídelně od 1. 6. 2009 bude možno stravu
zakoupit pouze prostřednictvím bezhotovostní platby (trvalý příkaz k inkasu). Z tohoto důvodu je třeba
v průběhu prázdnin zajistit povolení k inkasu ve prospěch účtu 43-4696910237/0100
Jako potvrzení slouží níže uvedené povolení k inkasu, které prosíme vyplnit
(případně potvrdit bankou) a zaslat zpět na Obchodní akademii Mohelnice (případně osobně předat
v kanceláři školní jídelny).
Strávníci, kteří naši organizaci povolí úhradu přihlášených obědů inkasem ze svého účtu, mají
obědy automaticky přihlášeny na celé období dopředu - všechny stravovací dny. V době prázdnin
školní jídelna nevaří a všichni strávníci jsou automaticky odhlášeni. V období, kdy neprobíhá výuka
z důvodu organizace školního roku (ředitelské volno, školní výlety apod.) je povinností strávníka
si stravu odhlásit.
Organizace nejdříve inkasuje vstupní zálohu ve výši 700,- Kč, která bude krýt náklady na obědy
v následujícím měsíci. V dalším období bude organizace měsíčně inkasovat z Vašeho účtu pouze
částky odpovídající počtu přihlášené stravy (včetně neodebrané, neodhlášené). V případě trvalého
ukončení stravování (ukončení studia) je nutno tuto skutečnost sdělit vedoucí školní jídelny, a to
průkazným způsobem zákonným zástupcem žáka (odhláškou). Na základě tohoto sdělení proběhne konečné
vyúčtování. Přeplatky budou vráceny na základě žádosti zákonného zástupce žáka. Konečné
vyúčtování bude zahrnovat i vstupní zálohu. Bez této operace Vám budou obědy dále přihlašovány.
Ve vstupní záloze je zahrnut poplatek 60,- Kč za bezkontaktní klíčenku (čip) pro identifikaci strávníka.
V případě vrácení čipu, musí být čip vrácen do konce měsíce, ve kterém je poslední přihlášená strava. Později
nebude čip možno vrátit.
Cena obědů ve školním roce 2013/2014 je pro žáky stanovena ve výši 29 Kč.
Přihlašovat a odhlašovat stravu bude možno na 14 dní dopředu, a to prostřednictvím objednávkového
boxu umístěného ve školní jídelně nebo internetu (bližší informace budou vyvěšeny na webových
stránkách www.oam.cz ).Odhlašování stravy pro následující den bude možné den předem do 14:00 hod.,
v mezních případech týž den do 7:00 hod. (vedoucí školní jídelny - tel.: 725 196 488).
Pokud není strava odhlášena, je možno si oběd vyzvednout první den nemoci do 11:30 hod
do vlastních jídlonosičů. Zdraví žáci, kteří se stravují v jídelně, nemohou stravu do jídlonosičů odebírat.
V případě odebrání stravy po dobu nemoci je účtována cena včetně režií (oběd 57,81 Kč).
Případné dotazy Vám zodpovíme na tel.čísle 725 196 488, 583 430 506.

Přihlášení do systému internetového objednávání stravy
Systém umožňuje zjistit jídelníček, prohlížet a měnit objednávky jídel, atd.
Pro přihlášení zvolte stránky internetového objednávání volbou odkazu na stránce provozovatele jídelny
www.oam.cz. Zobrazí se přihlašovací dialog, do kterého zadejte
svoje uživatelské jméno a heslo. Heslo si po prvním přihlášení změňte. Pokud heslo zapomenete,
kontaktujte personál jídelny.

Povolení k inkasu
- ve prospěch účtu školní jídelny při OA Mohelnice, Olomoucká 41, 789 85 Mohelnice
Komerční banka Mohelnice: č.účtu 43-4696910237/0100
Jméno a příjmení

VS

KS

Datum narození……………………..…..…………Škola...……………………………………………Třída………………….
Bydliště …………………………..……………………….………………………………………………………………………..
Peněžní ústav …......…….....…...…………………Číslo účtu/kód banky……………..……………………………………….
Majitel účtu ...………………………………………Telefonní kontakt………………………....……………………..………..
Strava bude odebírána v tyto dny: ……………………………………………………………………………………………….
…………………………………………
podpis zákonného zástupce

………………………………………………
Datum

