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Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452
A. K. Vitáka 452, 569 43 Jevíčko
CZ62032011
461327805, fax: 461327831
info@gymjev.cz , www: www.gymjev.cz

PŘIHLÁŠKA KE ŠKOLNÍMU STRAVOVÁNÍ

Jméno a příjmení strávníka
Datum narození
Bydliště
Státní příslušnost
Škola a třída
Jméno a příjmení zák. zástupce
Bydliště
(není-li shodné s bydlištěm strávníka)

Telefon
E-mail
Školní stravování se řídí vyhláškou 107/2005 Sb. o školním stravování, vedenou ve Sbírce zákonů pod
číslem 463/2011.
Žáci a studenti mají právo v době pobytu ve škole denně odebrat 1 oběd, stejně tak první den
nemoci nebo z důvodu nenadálé nepřítomnosti ve škole. V dalších dnech nemoci nemají nárok
na zvýhodněnou cenu stravování, jsou povinni si jídlo odhlásit.
V souladu s výše uvedenou vyhláškou jsou strávníci zařazováni do věkových kategorií a to na dobu
školního roku. Školním rokem se rozumí období od 1. září do 31. srpna roku následujícího.
Ceny jídel
Oběd:
Věková kategorie
7 – 10 let
11 – 15 let
15 a více let
Celodenní stravování:
snídaně
svačina
večeře

Dotovaná cena
22,- Kč
25,- Kč
31,-- Kč

Plná cena
66,- Kč
69,- Kč
75,- Kč

14,- Kč
11,- Kč
27,- Kč

16,- Kč
11,- Kč
71,- Kč
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Placení stravného
Úhrada stravy je prováděna bezhotovostní inkasní platbou. Je tedy nutné zřízení příkazu k povolení
inkasa u Vašeho účtu. U strávníků odebírajících pouze oběd je doporučený limit 700,- Kč měsíčně, u
studentů ubytovaných na DM a odebírajících celodenní stravu je doporučený limit 3000,- Kč (ubytování + celodenní strava v rozsahu snídaně, oběd, svačina a večeře). Inkaso je vybíráno měsíčně, vždy
mezi 10. – 20. dnem předchozího měsíce na měsíc příští. Platby budou připisovány na účet č. 789997630207/0100.
Vyúčtování je prováděno jedenkrát ročně, vždy na konci školního roku. Přeplatky jsou vráceny zpět na
účet plátce.

Objednávání a odhlašování stravy
Po připsání platby na účet bude strava automaticky přihlášena.
Strávník si zakoupí stravovací bezdotykový čip v ceně 120,- Kč.
Strávník je povinen čip nosit denně k výdeji stravy. V případě ztráty lze zakoupit nový. Bude-li čip při
ukončení školního stravování nepoškozen, je možné jej vrátit a bude mu vyplacena zpět částka 120,Kč.
Objednávat a odhlašovat stravu lze prostřednictvím internetu, na objednávkovém panelu v prostoru
školní jídelny, telefonicky na tel. č. 461327829 nebo v kanceláři u ved. stravování. Odhlašovat, příp.
přihlašovat obědy je možné nejpozději den předem do 13.00 hod, v naléhavém případě (náhlé onemocnění) v den nepřítomnosti do 7.00 hod.
Ostatní ustanovení
Strávníci jsou povinni seznámit se a respektovat vnitřní řád jídelny, který je v jídelně vyvěšen
k nahlédnutí. Je rovněž k dispozici na webových stránkách gymnázia.
Případné informace týkající se školního stravování poskytne vedoucí stravování.

Žáka (studenta) přihlašuje ke školnímu stravování zákonný zástupce tím, že doručí řádně vyplněnou přihlášku společně s potvrzením o zřízení inkasa s uvedením čísla účtu na adresu gymnázia nejpozději do konce prvního srpnového týdne.

Svým podpisem stvrzuji, že jsem se řádně seznámil(a) s informacemi ke stravování i obsahem této
přihlášky a jsem si vědom(a) všech práv a povinností, které souvisejí se školním stravováním. Současně stvrzuji, že souhlasím s rozsahem celodenního stravování dle přihlášky.

V………………….. dne……………….

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