Přihláška ke stravování
Vážení rodiče,
máte-li zájem o stravování svého dítěte v naší školní jídelně, je třeba jej přihlásit pomocí přihlášky ve spodní části
tohoto listu a zakoupit čip pro vstup do budovy, který slouží i pro stravování, v hodnotě 203,-- Kč. Čip se stává
majetkem žáka/studenta a platí mu po celou dobu studia v ZŠ I. Olbrachta nebo Gymnáziu Ivana Olbrachta. Po
skončení docházky do naší školy jej můžete prodat např. jinému žákovi.
Nabízíme Vám tyto způsoby placení stravného:
1) Placení v hotovosti
- Provádí strávník osobně v kanceláři školní jídelny, vždy od 2. do 10. dne daného měsíce
2) Platba z běžného účtu
- Požádejte v pobočce Vaší banky, aby prováděla z Vašeho účtu zálohu na stravné trvalým příkazem na
účet školní jídelny Gymnázia I. Olbrachta: 1032581/0100 KB Semily nebo 0101093541/0800 Česká
spořitelna Semily ve výši 480,- Kč v době od 1. do 5. dne v měsíci, a to mimo prázdninové měsíce
červenec a srpen. Jako variabilní symbol bude uvedeno rodné číslo dítěte bez lomítka (nutné pro
identifikaci platby!!!)
Pokud máte zájem o bližší informace, poskytneme Vám je na telefonním čísle 481622972.

Důležité upozornění
Každý majitel čipu je přihlášen ke stravování celoročně, na všechny stravovací dny v týdnu i měsíci. Pokud se
ze stravování neodhlásí, je automaticky přihlášen ke stravování i v příštím měsíci a také v příštím školním roce.
Proto je nutné:
1) Každou změnu nestravovacích dnů nahlásit osobně v kanceláři školní jídelny.
2) V případě očekávané nepřítomnosti odhlásit oběd den předem do 14:00 hod.
3) Při náhlém onemocnění je možné 1. oběd výjimečně odhlásit ještě daný den do 7:00 hod. (do
telefonického záznamníku v jakoukoliv dobu nahlásit zřetelně příjmení a třídu ZŠ nebo GIO dítěte nebo
zaslat e-mailem na kancelarsj@giosm.mikroservis.cz).
4) Přihlášky a odhlášky obědů v běžném měsíci je možné provádět i na počítači před školní jídelnou, ale i
přes internetový jídelníček. Každý ze strávníků, který se přihlásí ke stravování, obdrží přístupový kód na
internetové objednávání. Např. odhlášení ze stravování od následujícího měsíce nebo na delší období
musí nahlásit strávník osobně v kanceláři školní jídelny!
5) Pokud chcete platit obědy v hotovosti, žádáme Vás o uvedení čísla účtu na který Vám budou vráceny
případné přeplatky koncem školního roku. Na termínu placení do 10. dne v příslušném měsíci však
musíme trvat. Při pozdním provádění úhrad bude strávník ze stravování vyloučen.
6) Neodhlášené a neodebrané obědy propadají a strávník je musí uhradit!
--------------------------------------------------------zde odstřihněte---------------------------------------------------Jméno a příjmení:
Rodné číslo: …………………………..
Třída:
Číslo telefonu rodičů:
Úhrada bude prováděna: (upřednostňujeme platby převodem z účtu)
1) Platba v hotovosti: (ano – ne)
Číslo účtu pro zaslání přeplatku na stravném koncem školního roku:
Číslo účtu …………………………/ směr. kód banky ……………………… název banky: ………………………
2) Platba z běžného účtu číslo: ………………………../ směr. kód banky: …………………………
Podpis rodiče – zák. zástupce :

