PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ (obědy)

školní rok 2017/2018

Příjmení a jméno: ………………………………………………………………………………………………………………………………
Datum narození………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresa:………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Třída:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Telefon: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Cena oběda: 11-14 let 25,- Kč;
15 a více let 26,- Kč.
Vzhledem k tomu, že stravné vybíráme bezhotovostně, žádáme Vás o zavedení souhlasu s inkasem podle pokynů
uvedených v informacích pro strávníky. Svolení k inkasu je podmínkou pro přihlášení stravy ve školní jídelně.
Číslo účtu, ze kterého může škola inkasovat doplatky za stravné: ……..……………………………………………………………………………
kód banky: ……………………………………………
podpis žáka/studenta a zákonného zástupce …………………………………………………………………………………………………………………
Žák/student a zákonný zástupce byl prokazatelně seznámen s provozním řádem školní jídelny

Informace pro strávníky:
Školní jídelna: Koželská 552, 584 01 Ledeč nad Sázavou
Přímá linka: 569 669 423 mobilní telefon: 731 612 315
Kontaktní osoba: Zuzana Hanousková, DiS.
Stravu lze odhlašovat pouze do 12 hodin předchozího pracovního dne.
Přihlášení, odhlášení stravy a změnu obědu č. 1 nebo č. 2, lze provádět čipem na terminálu u školní jídelny nebo po
internetu na základě přiděleného hesla od vedoucí školní jídelny. Jídelníček a objednávkový modul najdete na
www.gvi.cz odkaz stravování.
Strávníci mají stravu objednanou od data přihlášení ke stravování na celý školní rok mimo prázdnin, kdy na stravu
za sníženou cenu nemají nárok. Na stravu za sníženou cenu nemá strávník nárok také v době nemoci. V měsíci září
si každý nový žák zaplatí zálohu (jistinu) na stravu 600,- Kč a zálohu (jistinu) na čip 100,- Kč u vedoucí školní jídelny
(žáci gymnázia použijí čip i na vstupy do školy).
Záloha (jistina) je vratná a bude vrácena v době ukončení studia. Popřípadě bude zúčtována se stravou s posledním
měsícem studia. Ukončení studia je žák/student povinen ohlásit vedoucí školní jídelny ihned , aby bylo provedeno
ukončení odběru stravy (jinak bude muset zaplatit za neodhlášenou stravu v plné výši).
Každý následující školní rok musí strávník na začátku září nahlásit, zda se bude dále stravovat nebo ne (v případě,
že ne, požádá o zablokování stravy).
Úhrada bude prováděna bezhotovostně, prostřednictvím běžného účtu, který žák/student uvede.
Stravné inkasujeme doplatkem, a to vždy k 1. dni následujícího měsíce.
Prosím o kontrolu účtu, aby bylo možno řádně inkasovat.
Svolení k inkasu
Zřídíte svolení k inkasu na číslo sběrného účtu školy 0101302331 – kód banky je 0800 a necháte si vystavit potvrzení
ve vaší bance, které přinesete společně s vyplněnou přihláškou. Toto potvrzení musí obsahovat číslo vašeho účtu a
kód banky, jméno žáka/studenta a razítko vaší banky.
Zuzana Hanousková, DiS., vedoucí školní jídelny
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