Základní škola, Brno, Gajdošova 3

PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ
Jméno a příjmení strávníka: …………………………………………………………………………………………………..……………
Telefon ………………….………………………… Č. účtu plátce:..…………………………………………………………………………
Datum narození: ……………………………Email (pro potvrzení objednávek obědů): ……….………………….……………………
Zvolte si typ platby:

trvalý příkaz

Seznámil(a) jsem se s řádem školní jídelny.

nebo

souhlas s inkasem
Podpis rodiče: ……………………………………………………

Máte zájem o dopolední svačiny 9.40 -10.00 hod.?

ANO

NE

-----------------------------------zde odstřihněte, přihlášku odevzdejte a informace si ponechte-----------------------------------

Důležité informace
Variabilní symbol strávníka (identifikuje Vaši platbu): …………………………………….(bude stanoven jídelnou – dostanete mailem).

Číslo účtu školní jídelny: 15 83 06 21 / 0100
Přihlašování obědů po internetu : přes odkaz z webových stránek školy
Přihlašovací jméno je: prvních 5 písmen příjmení strávníka bez diakritiky a v.s. strávníka.
Heslo: pro 1. přihlášení je v.s. strávníka (poté změňte !!)
Př.: paní Kocourková s v.s. 1234 má přihlašovací jméno: kocou1234 a heslo pro 1 přihlášení: 1234
Odhlašování a přihlašování stravy u referentky stravování: e-mailem, sms, telefonicky, popř. Aristoteles)
Každý strávník ŠJ je automaticky po celý školní rok přihlášen ke stravování na oběd č. 1.
Strava se hradí na každého strávníka zvlášť do 24. předchozího měsíce. Pokud není zaplacen celý budoucí měsíc, je
strávník odhlášen. Změny na jiný druh oběda, odhlášku či přihlášku lze provádět po internetu nejpozději tři dny
předem. Poté lze odhlášky stravy provést pouze prostřednictvím níže uvedeného kontaktu u referentky stravování a
to nejpozději do 12:00 předcházejícího dne. Přihlášení stravy (např. po nemoci) lze uskutečnit do 7:00 v den, kdy se
má žák opět stravovat. První den po nemoci zpravidla nelze volit druh oběda.
Ceny obědů i svačin se řídí platným ceníkem vyvěšeným na webu školy. Na dotovaný oběd (tzv. za náklady za potraviny)
má žák nárok, pouze v době prezenční, nebo distanční výuky, případně první den nemoci. Oběd v první den nemoci si
vyzvednete v jednorázovém MENUBOXU, nutno nahlásit ráno do 10 hod. na tel. 777 197 720. Obědy už nevydáváme
do jídlonosičů. V dalších dnech nemoci se lze stravovat pouze za plnou cenu oběda. Za neodhlášený a nevyzvednutý
oběd v době nepřítomnosti žáka ve škole se neposkytuje náhrada a je účtována plná cena. V den konání školních akcí
(výlety apod.) odhlašuje stravu hromadně, třídní učitel.
Přeplatky stravy převádíme vždy na následující měsíc. Na konci školního roku převádíme na nový školní rok. Při
odchodu strávníka ze ZŠ vracíme peníze na účet, ze kterého byla strava hrazena. Pokud vznikne přeplatek na strávníka
nad 3.000,- Kč, vracíme zpět na Váš účet (zpravidla 2x ročně), nebo kdykoli na požádání.
Strava se v jídelně odebírá za pomoci školního čipu. První čip je zapůjčen zdarma, za ztrátu se účtuje 50,- kč.
Kontakty
Renata Srncová – referentka stravování
777 19 77 20
renata.srncova@zsgajdosova.cz
provoz kanceláře Po-Pá 11:30 – 14:00
Formulář školy

Simona Janoušková – vedoucí školní jídelny
533 440 555
jidelna@zsgajdosova.cz
provoz kanceláře Po-Pá 8:00 – 14:30
06.01.03.20220601

