Přihláška ke stravování ZŠ I. Olbrachta
Vážení rodiče,
máte-li zájem o stravování ve školní jídelně, prosíme o vyplnění přihlášky ve spodní části tohoto listu. Každý žák
je povinen si zakoupit čip v hodnotě 203,-- Kč. Čip se stává majetkem žáka a platí mu po celou dobu ZŠ, slouží ke
změně a odběru obědů.
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 ve Vaší bance, aby prováděla z Vašeho účtu zálohu na stravné trvalým příkazem na účet
školní jídelny Gymnázia I. Olbrachta: 1032581/0100 KB Semily. Strávník od 11-14 let = 480,- Kč,
strávník 15 a více let = 520,- 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 nebo číslo
karty. Prosíme v platbách uvádět jméno dítěte a třídu (nutné pro identifikaci platby!!!)
Pokud máte zájem o bližší informace, poskytneme je na telefonních číslech pev. lin./ záznamník 481622972,
Kvapilová - vedoucí ŠJ 601556148, Hladíková – stravné 601556149.

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.
Další odhlášení obědů je možné v jakoukoliv dobu, do telefonického záznamníku nahlásit zřetelně
příjmení a třídu dítěte nebo zaslat e-mailem na kancelarsj@giosm.mikroservis.cz 1.den nemoci je
důležité odhlásit oběd do 7:00 hod.
Neodhlášený oběd je k vyzvednutí do 14:00 hod.
Neodhlášené a neodebrané obědy propadají a strávník je musí uhradit !!
Po dobu nemoci nemá žák ani zaměstnanec nárok na oběd za běžnou cenu, pouze za plnou taxu.
3) Přihlášky a odhlášky obědů v běžném měsíci je možné provádět na boxu ve školní jídelně, ale i přes
Internetový e- 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!
4) Žádáme rodiče o uvedení čísla účtu, na který Vám budou vráceny případné přeplatky koncem škol. roku.
5) Při pozdním provádění úhrad bude strávník ze stravování vyloučen, proto při jakémkoliv opoždění
kontaktujte kancelář ŠJ.
--------------------------------------------------------zde odstřihněte---------------------------------------------------Jméno a příjmení: ……………………………………………………….
Datum narození: ………………………
Třída:
Číslo telefonu rodičů:
Adresa:
Úhrada bude prováděna:
1) Platba v hotovosti: (ano – ne)
2) Platba trvalým příkazem
Číslo účtu pro zaslání přeplatku na stravném koncem školního roku:
Číslo účtu …………………………/ směr. kód banky ……………………… název banky: ………………………
Přihlášku odevzdejte svému třídnímu učiteli do konce prvního týdne v září.
Den:……………..

Podpis zákonného zástupce:……………………………………

