BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM J. N. NEUMANNA
A CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ KARLA IV.
Vyplněnou přihlášku odevzdejte vedoucí školní jídelny nebo na sekretariátu školy

Jméno a příjmení strávníka:………………………………………………………………………..
Datum narození:…………………………………………………………………………………...
Adresa bydliště:……………………………………………………………………………………
Škola, třída………………………………………………………………………………………...
Peněžní ústav a číslo účtu:…………………………………………………………………………

Datum - počátek stravování:…………………………………………………..

Podpis strávníka (u nezletilých podpis zákonného zástupce):………....…………………………..

Biskupské gymnázium
Jirsíkova 5, 370 01 České Budějovice
Tel.: 386 359 067
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www.bigy-cb.cz/bigy

Školní jídelna Karla IV.
ul. Karla IV. 20, 370 01 České Budějovice
Tel.: 386 359 583, 797 726 283
jidelna@bigy-cb.cz
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BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM J. N. NEUMANNA
A CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Informace pro strávníky o způsobu úhrady poplatků za stravné:
a) souhlasem k inkasu ve prospěch sběrného účtu České spořitelny: 100271481/0800
(doporučujeme). Neuvádějte žádný variabilní či specifický symbol. Nutno dodat písemné
potvrzení o otevření inkasa k rukám vedoucí školní jídelny. V případě nastavení limitu pozor
na dostatečnou výši (sdělí vedoucí ŠJ).
b) jednorázovým převodem na běžný účet u České spořitelny: 560657369/0800 s použitím
variabilního symbolu, který Vám bude sdělen v kanceláři u vedoucí školní jídelny. Variabilní
symbol je nezbytný ke správnému přiřazení platby.
Při ukončení stravování je nutno včas zrušit inkasní příkaz a v kanceláři ŠJ odhlásit stravu natrvalo
(formulář „odhláška“ v kanceláři ŠJ nebo ke stažení na webu školní jídelny).
K objednávání a výdeji stravy slouží čip (120 Kč). Zakoupíte v kanceláři školní jídelny.

Odhlašování a přihlašování obědů:
Strava se odhlašuje a přihlašuje do 13:30 den předem „rychlým“ formulářem na webu ŠJ, osobně
v kanceláři ŠJ, e-mailem, na objednávkovém terminálu na chodbě u vstupu do ŠJ nebo telefonicky
(výjimečně).
Stravu je možno přihlašovat a odhlašovat dva dny předem na internetových stránkách
www.strava.cz, číslo zařízení 4116, nebo přes mobilní aplikaci strava.cz. Pro přihlášení na
strava.cz je nutná registrace a přístupové údaje – obdržíte v kanceláři školní jídelny.
První den nemoci je možné si oběd vyzvednout do jídlonosiče. Další dny je však nutné odhlásit
(dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování), neboť zaniká nárok na dotované stravné a
studentovi může být doúčtována cena plného stravného vč. DPH.

Detailní informace o provozu školní jídelny jsou obsaženy v řádu školní jídelny, který je
k dispozici na webu školy a na nástěnce školní jídelny.
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