Informace k platbám za stravné
Úhrady plateb probíhají formou inkasa z běžného účtu zálohově v předchozím měsíci. Inkaso z Vašich účtů
bude zadáno školou po 15. dni předchozího měsíce. Pokud nedojde ke stržení peněz v důsledku
nedostatku finančních prostředků nebo nízkého inkasního limitu do předposledního dne v měsíci, bude
oběd pro žáka od 1. dne v následujícím měsíci zablokován. Pokud platba přijde až k poslednímu dni
v měsíci, oběd bude přihlášen až od 2. dne v následujícím měsíci.
Vyplňte prosím přiložený souhlas s inkasem, nechte potvrdit v bance nebo si zadejte souhlas přes
internetové bankovnictví a povolený příkaz doložte k souhlasu s inkasem. Takto vyplněné formuláře
odevzdejte v kanceláři školy (osobně, poštou, elektronicky) do 15. dne předchozího měsíce. Tento formulář
slouží také jako přihláška k odběru stravného.













pro úhradu obědů jednoho žáka doporučujeme inkasní limit ve výši 1.100,- Kč
cena oběda: žák do 15 let 26,- Kč, žák nad 15 let 28,- Kč
při odevzdání vyplněného souhlasu s inkasem a zaplacení zálohy na následující měsíc, mají žáci na
začátku školního roku přihlášenou stravu na celý měsíc a následující měsíc se stravné objednává
automaticky. Dle rozvrhu a potřeb si žák v kanceláři školy mohou nastavit stravovací zvyklosti.
Způsob objednávání obědů a možnost objednávek přes internet vysvětlí studentům pracovnice
v kanceláři školy.
v případě onemocnění strávníka je možnost téhož dne vyzvednutí stravy do jídlonosiče a
následující dny se musí odhlásit. Neodhlášené obědy přestávají být dotovány a budou
účtovány v plné výši 51,- Kč.
při ukončení nebo mimořádném ukončení (přestup na jinou školu) je nutné tuto skutečnost oznámit
v kanceláři školy a stravu zablokovat. Nebude-li strava zablokována, bude požadována náhrada za
neodebranou stravu, opět v plné výši 51,- Kč.
do jídelny má strávník přístup pomocí čipu, odběr oběda je čipem registrován
v případě zapomenutí čipu Vaše dítě o oběd nepřijde, v kanceláři školy mu bude vydána náhradní
stravenka
systém zamezuje podvodům se stravenkami, po každé měsíční uzávěrce podáváme zprávu na Vámi
uvedenou e-mailovou adresu
přihlašování a odhlašování obědů lze provádět nejpozději 1 den předem (do 10,30 hodin)
následujícími způsoby:
- dálkovým přístupem na stránkách školy www.strava.cz, č. jídelny 1375
- e-mailem na adrese stravne@gymck.cz
- telefonicky na čísle 380 711 171
- osobně v kanceláři školy
případné dotazy ke stravnému vyřizuje Květa Proislová, tel. 380 711 171.

1. Čipy
Bezkontaktní čip si nový student zakoupí na začátku školního roku (od třídního učitele). Cena čipu je
115,- Kč. Čip slouží po celou dobu docházky do školy jako klíč ke dveřím hlavního vstupu do školy a
dále k odebírání obědů ve školní jídelně. Po ukončení docházky bude čip deaktivován a po navrácení
čipu do kanceláře bude studentovi vrácena částka uhrazená za čip. V případě ztráty čipu je nutné tuto
skutečnost nahlásit v kanceláři školy a zakoupit si nový čip.
Upozorňujeme, že žáci maturitních ročníků mají možnost vrátit čip proti záloze nejdéle do 30. 6.
kalendářního roku, ve kterém proběhla maturitní zkouška. Po tomto datu již nebude možnost
vrátit peníze za zakoupený čip.
PaedDr. Hana Bůžková v.r.
ředitelka školy

