Informace o školním stravování 2020/21
1) Placení obědů:

hotově
trvalým příkazem do banky

Hotovost
Zákonný zástupce žáka, který má zájem o stravování od září, se musí dostavit nejpozději do 28. srpna do kanceláře školní jídelny
s vyplněnou přihláškou ke stravování. V důsledku čerpání dovolených je nutné domluvit termín návštěvy školní jídelny
telefonicky s vedoucí ŠJ pí Bláhovou na telefonním čísle
317 842 278, 317 750 040 nebo 776 722 053.
- žák si musí zaplatit obědy na následující měsíc v kanceláři jídelny vždy posledních pět dnů měsíce předchozího
- cena jednoho oběda do 15 let věku strávníka v daném školním roce je 28,- Kč
od 15 let je 30,- Kč
- přeplatky se vrací ihned v následujícím měsíci

Banka
Zákonný zástupce žáka, který má zájem o stravování od září, se musí dostavit nejpozději do 14. srpna do kanceláře školní jídelny
s vyplněnou přihláškou ke stravování. V důsledku čerpání dovolených je nutné domluvit termín návštěvy školní jídelny
telefonicky s vedoucí ŠJ pí Bláhovou na telefonním čísle 317 842 278, 317 750 040 nebo 776 722 053. (Pravděpodobné čerpání
dovolené bude od 20. 7. do 7. 8.)
- zadat trvalý příkaz na částku: do 15 let věku dítěte 590,-Kč (cena oběda je 28,-Kč)
od 15 let věku dítěte 630,-Kč (cena oběda je 30,-Kč)
- platbu odeslat vždy v rozmezí 18. až 20. dne (předešlého měsíce)
- první splátka bude tedy v rozmezí 18. až 20. 8. 2020 (na září) a poslední splátka bude 18. až 20. 5. 2021 (na červen)
- červen a červenec prosím splátky neposílat
- přeplatky stravného se vrací v měsíci lednu a červenci
- do zprávy pro příjemce – napsat jméno a příjmení strávníka
Žáci se mohou přihlašovat již v měsíci červnu a během letních prázdnin nejlépe po telefonické dohodě dle instrukcí
u jednotlivých druhů plateb.
Přihlášku ke stravování naleznete na školních stránkách www.gymvla.cz školní jídelna nebo u přijímacího řízení. Prosím o její
vyplnění, podepsání a odevzdání do školní jídelny.

2) Podmínkou pro stravování je zakoupení bezkontaktního čipu, kterým se musí strávník každý den
prokazovat u výdeje a zároveň také slouží k odhlašování obědů.
Cena bezkontaktního čipu je 115,- Kč.
Při ztrátě čipu nebo jeho poškození je nutné zakoupit nový.
Tento čip je používán i pro vstup do školy.
Bezkontaktní čip se bude prodávat poslední týden v srpnu ve školní jídelně.

3) Odhlášení obědů je možné předchozí den a v případě onemocnění do 8 hodin ráno na telefonním čísle
317 842 278, 317 750 040 nebo 776 722 053. Na tomto čísle vám budou též podány jakékoliv další
informace ohledně stravování. Výlety a jiné školní akce si každý strávník odhlašuje samostatně. Jídlo do
jídlonosičů je možné požadovat pouze první den nemoci strávníka.

Informace pro žáky, kteří se nebudou ve školní jídelně stravovat
Pro vstup do budovy je používán bezkontaktní čip, který si žák zakoupí ve školní jídelně poslední týden v srpnu.
Kontakty na vedoucí ŠJ p. Bláhovou: 317 842 278, 317 750 040 nebo 776 722 053.
Cena bezkontaktního čipu je 115,- Kč.
Při ztrátě čipu nebo jeho poškození je nutné zakoupit nový.

