Klvaňovo gymnázium a střední zdravotnická škola Kyjov, příspěvková organizace
Přihláška ke stravování pro školní rok 2022/2023
Příjmení a jméno: …………………………………...................................................... … Třída: …………………
Datum narození: …………………………………………………………………………..
Bydliště: ……………………………………………………………………………………….. Tel. zák. zástupce ……………….
Číslo vašeho účtu: …………………………………………………………………………... Kód banky: ……………………….
Variabilní symbol: …………………………………………………………
Podmínky školního stravování:
Podmínky platby
Ve školní jídelně se platí strava předem na účet školy:
Předčíslí účtu:
Kód banky:

43

0100

Variabilní symbol:
Specifický symbol:

Číslo účtu:

1219440267

Konstantní symbol: 0308 nebo 3558
rodné číslo žáka – strávníka, bez mezer, lomítka a nuly na začátku (narozeni r. 2000…)
neuvádí se

Zpráva příjemce: uveďte prosím jméno, příjmení a třídu žáka
•

•

•
•
•

•

•

•

•
•

Doporučenou měsíční zálohu na stravné ve výši 860 Kč (žáci 15 let a více) a 810 Kč (žáci 11–14 let) je
třeba odeslat na účet vždy do 20. dne předcházejícího měsíce (tedy na září do 20. srpna, na říjen do
20. září atd... Poslední platbu proveďte v květnu, tzn. na měsíc červen). Pokud mají žáci zájem
o svačiny, navyšuje se částka o 510 Kč při každodenním odběru svačin.
Stav konta si může každý strávník zjistit na své internetové, stravovací kartě, na kterou se přihlásí
přes internetové stránky školy, stravování a otevřením odkazu se pod svým uživatelským jménem
a heslem (bude mu přiřazeno při nástupu do školy) na tuto dostane.
Vyúčtování stravného se provádí 1× ročně v měsíci červenci (po ukončení školního roku).
Výdej jídla se provádí pomocí bezkontaktního čipu, který je třeba zakoupit v ceně 105 Kč při
přihlášení ke stravování.
Má-li strávník na účtu dostatečný zůstatek a nezasáhne-li do objednávky stravy na následující měsíc,
je mu automaticky objednán oběd č. 1. Změnu na oběd č. 2 popř. jeho zrušení provádí strávník
prostřednictvím internetového objednávání, změnu je možno provést i v kanceláři ŠJ, nejpozději
2 dny předem. Svačiny si žáci objednávají sami, popř. se souhlasem rodičů jsou svačiny objednány na
celý měsíc.
Pokud strávník nemá na účtu dostatečný zůstatek, objedná se mu strava jen do výše jeho zůstatku
a strávník musí objednávku stravy pro zbytek měsíce po doručení platby provést sám internetovým
objednáním.
I přes hromadné nastavení objednávek doporučujeme všem strávníkům provést před začátkem
měsíce kontrolu objednávky stravy prostřednictvím internetového stravování. Případné
nesrovnalosti řešit v kanceláři ŠJ.
Strava je vždy objednána, v případě nemoci je strávník povinen oběd odhlásit osobně v kanceláři ŠJ
nebo telefonicky na č. 518 612 543, 606 682 141. V době nemoci má žák nárok na oběd pouze 1. den
nemoci, ostatní musí být odhlášeny. Další dny nemoci, pokud by rodič měl zájem o obědy, musí být
doplaceny na plnou cenu, která činí dle kalkulace 80 Kč.
Cena oběda činí pro II. Stupeň 35 Kč (strávníci 11–14 let), svačiny pro všechny kategorie 22 Kč,
III. stupeň 37 Kč (strávníci nad 15 let).
Ceny obědů a čipů se mohou během roku měnit. Za neodebranou nebo neodhlášenou stravu se
náhrada neposkytuje.

Přihlašuji své dítě ke školnímu stravování za výše uvedených podmínek.
Podpis zákonného zástupce: …………………………………………………………………
V …………………………………………………….. dne …………………………………………..

