Zahájení školního roku 2019/2020
•

Kancelář ŠJ bude otevřena od čtvrtka 29. srpna 2019.
čtvrtek
7.45 hod - 16.00 hod.
pátek
7.45 hod - 14.00 hod
pondělí
7.45 hod - 9.00 hod

•

První den 2. září 2019 bude výdej oběda od 11 hod. – do 12,30 hod.

•

Kancelář ŠJ bude dále otevřena již podle otevírací doby:
tedy každé ráno kromě pátku od 7.45 – 8.00 hod a v poledne od 11.30 – 14.00 hod.

•

Noví žáci a studenti, kteří mají zájem se v naší jídelně stravovat, se musí dostavit do
kanceláře ŠJ v době otevírací doby - tam si vyplní přihlášku ke stravování, zakoupí na
zálohu čip na obědy za 100,- Kč a obědy na měsíc září 2019 (cena je podle kategorie).

•

Ten, kdo bude mít zájem platit obědy bezhotovostním převodem, potřebuje znát číslo
účtu, ze kterého bude platba obědů placena. V kanceláři obdrží číslo účtu ŠJ a
variabilní symbol.

•

Pro žáky a studenty, kteří se u nás stravovali v minulém školním roce – se nic nemění,
pokud mají čipy na výdej oběda z minulého školního roku. Stačí si zakoupit obědy na
září 2019 nebo poslat bezhotovostní platbu na účet ŠJ jako v minulém školním roce.

•

V jídelně je umístěn box, jehož výhodou mimo jiné také je, že si na něm strávníci
budou moci vytisknout náhradní stravenku v případě, že zapomenou čip doma.
(omezení umožní využít tuto službu pouze 5x za měsíc!)

•

UPOZORŇĚNÍ pro strávníky, kteří stravné platí převodem z účtu! Pokud máte
zadaný trvalý příkaz k platbě a stravné na září bylo připsáno na účet ŠJ v červenci a
srpnu 2019= máte objednané obědy již od 2.září 2019. V případě, že nemáte zájem o
oběd hned první den, je nutné si ho včas odhlásit!!!

•

Důležité je zkontrolování částky zadané pro trvalý příkaz! Někdo platí stále
původní částky z minulých let, které již neodpovídají novým cenám.

•

Stravné a částky trvalého příkazu:
Škola
ZŠ do 10 let
GJP do 15 let
GJP nad 15 let
UŠT a VOŠ

Kategorie
I.
II.
III.
III.

Částka za Částka na trvalý příkaz
(22 x částka za 1 oběd)
1 oběd
28,-- Kč
616,-- Kč
30,-- Kč
660,-- Kč
32,-- Kč
704,-- Kč
32,-- Kč
704,-- Kč

