Stravování ve školní jídelně Gymnázia Kolín
Podmínky školního stravování


Školní jídelna provádí úhrady za stravování inkasní platbou. Pro strávníky z toho plyne povinnost udělení souhlasu
k inkasu ve prospěch účtu gymnázia. Lze využít jakékoliv banky.



Každý strávník by měl na svém účtu zanechat dostatečné množství finančních prostředků, aby se mohlo vždy
20. v měsíci provést inkaso. Vhodnou limitní částkou pro inkasní platbu je 1 000,- Kč na měsíc.



Platba v hotovosti se provádí pouze ve výjimečných případech, kdy neprojde inkasní platba z účtu.



Souhlas k inkasu je třeba nastavit již od srpna (platba za stravování se provádí zálohově – měsíc předem).

Cena stravného:

nižší gymnázium 25,- Kč (doplatek za neodhlášenou stravu 26,- Kč)*
vyšší gymnázium 27,- Kč (doplatek za neodhlášenou stravu 26,- Kč)*

Souhlas k inkasu:

zřídíte ve vašem internetovém bankovnictví nebo na pobočce vaší banky
souhlas k inkasu nastavte ve prospěch účtu školy u Komerční banky: 9276130237 / 0100
nevyplňujte žádný variabilní symbol

Noví studenti:

informujte školní jídelnu do 31. července, ve formuláři pro nové studenty vyplňte číslo vašeho
bankovního účtu

Stávající studenti:

informace o změnách zašlete e-mailem (jidelna@gkolin.cz) či předejte osobně v kanceláři

Čip pro odběr obědů:

čip obdrží strávníci od třídních učitelů
poplatek činí 115 Kč a je připočten k ceně obědů (čip slouží i ke vstupu do budovy)

Přihlášky / výběr jídla:

přihlášení, odhlášení a výběr jídla provádí student prostřednictvím internetu
(přihlašovací údaje obdrží studenti od třídních učitelů) na www.strava.cz
změny ve stravném na následující den lze provést nejpozději do 12.00 předchozí školní den
v případě nemoci lze oběd odhlásit první den nemoci telefonicky od 7.00 – 7.30
tel. 321 722 544, 601 374 295

Zapomenutý čip:

pokud strávník čip zapomene nebo ztratí, o objednanou stravu nepřijde, potvrzení o objednané
stravě si vyzvedne v kanceláři
pro všechny strávníky platí okamžité hlášení ztráty stravovacího čipu, aby nedošlo ke zneužití
Jídelníček naleznete na www.gkolin.cz

Automatické přihlášení:

Strávník je automaticky přihlášen k odběru stravy v dalším školním roce.
Maturanti jsou na konci studia odhlášeni.
(Nezletilý) přihlášený strávník se odhlašuje ze školního stravování s písemným souhlasem rodičů.

Upozornění pro rodiče
*

Vyhláška o školním stravování stanoví, že pouze první den nemoci žáka se považuje za pobyt ve škole (vyhláška 107/2005 sb. ze dne
25. února o školním stravování § 4, odst.9). U dalších předem neodhlášených obědů je tedy třeba uhradit věcné a osobní náklady do výše
základní ceny oběda.

