Informace školní jídelny
Studenti se stravují v naší školní jídelně pouze za podmínky bezhotovostních plateb. Zákonní zástupci tedy
na přihlášce ke stravování vyberou typ hrazení stravného. Na základě toho dostanou příslušné podklady
pro zavedení plateb. Zároveň na přihlášku připíší, od kdy se student začne stravovat. První platba probíhá
zasláním zálohy 22 x cena oběda. Po jejím uhrazení může strávník ihned na oběd.

Pro platby inkasem a trvalým příkazem:
Student po dodání přihlášky obdrží formulář o souhlasu s inkasem, nebo o zadání trvalého příkazu,
dle kterého si příslušný typ platby zřídí (souhlas s inkasem nebo zadání trvalého příkazu). Toto stačí
přes učinit internetové bankovnictví. Takto vyplněný a potvrzený formulář vrátí do kanceláře ŠJ.
Číslo účtu ŠJ je 7034-2000817319 /0800. VS je shodný s VS na souhlasu s inkasem.
Výše zálohy se vypočítá z ceny jednoho oběda x 22 obědů v měsíci. Cena jednoho oběda pro studenty
do 15 let je 38,- Kč, nad 15 let 40,- Kč (z toho 11,-Kč režie). Přičemž 15. narozeniny dovršené v daném
školním roce (tj. do31.8.) zařazují studenta do kategorie nad 15 let.
Částka je tedy 836,- Kč nebo 880, -Kč.

Takto zavedené platby fungují po celou školní docházku a student je přihlášen
až do konce 6. ročníku gymnázia, pokud se písemně ze stravování neodhlásí.
Stravování může začít po zavedení výše uvedených formalit a zaplacení zálohy. Studenti gymnázia si ČIP
objednají ve své škole a následně nechají aktivovat u vedoucí ŠJ.
Výdejovým čipem si strávníci mohou i vybírat jedno ze dvou jídel nebo odhlašovat obědy.

Odhlašování obědů lze také provést emailem na adrese jidelna@zskaterinky.cz nebo telefonicky
na č. 226 809 718 /i záznamník/ a to vždy den předem do 14,00 hod. mimo pondělí, kdy se odhlášky přijímají
do 7,30 hod. Při odhlašování telefonem je třeba uvést školu, třídu, celé jméno a konkrétní datum odhlášky.
Jen správně uvedená odhláška je platná a bude finančně odečtena. S používáním čipů budou strávníci seznámeni.
Případné otázky vám zodpoví vedoucí školní jídelny na výše uvedeném tel. čísle.

Jídelní lístky jsou k nahlédnutí na odkaze internetové adresy www.zskaterinky.cz. Zde lze také volit jídla a
odhlašovat obědy. Je třeba znát jméno a heslo, které strávník obdrží na vyžádání u vedoucí ŠJ.
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