
Pokyny  pro stravování  ve  školní  jídelně 
 

1. Vyplnit přihlášku ke stravování – obědy je možné platit sporožirem, běžným účtem a 

hotově 

Přihlášku zaslat na adresu školní jídelny nejpozději do 31. 7. 2016 

Dávejte velký pozor při vyplňování data, od kdy chcete, aby se žák, žákyně stravovali ve 

školní jídelně.  Napište celé datum (např. od 2. 9. 2016 nestačí pouze měsíc).             

Je možné odhlašovat obědy přes internet, ale k tomu se musí vyplnit elektronická přihláška. 

Proto je nutné, aby byla vyplněna e mailová adresa na přihlášce, na kterou budou zasílány 

informace. 

 

PRVNÍ INKASO STRAVNÉHO  NA  MĚSÍC  ZÁŘÍ  SE  PROVEDE k 20. 8. 2016 !!! 

Počítejte s tím, abyste měli peníze na účtu již 15. 8. 2016 a nejnižší finanční limit 600,-Kč 

Gymnázium Vítězslava Nováka    JÍDELNA Husova 333/II           

377 15   Jindř. Hradec    e mail: jidelna@gvn.cz;  tel. ŠJ. 384 36 23 85   
 
Žáci (strávníci), kteří zašlou přihlášku, si mohou vyzvednout v týdnu 22.8 - 31. 8. 2016  

od 8 -12 hod. čip za poplatek 120,-Kč. Tento čip bude fungovat po celou dobu studia, pokud 

nebude mechanicky porušen, nebo ztracen. Pokud by přestal čip fungovat bez viditelného 

porušení,bude bezplatně vyměněn. V případě ztráty si zakoupí strávník nový čip opět za 120,-

Kč. Pokud má strávník čip ze ZŠ (s vyznačením visplzen.cz) může jej použít po zavedení do 

evidence strávníka. Čipy jsou nevratné! 

 

Strávníci, kteří nepodají do 31. 7. 2016 přihlášku, a přesto se chtějí stravovat,mohou ,ale musí 

počítat s tím, že musí mít u sebe 120,- Kč na čip + peníze na obědy na září, které zaplatí 

hotově i když další měsíce budou platit sporožirem nebo z běžného účtu. 
Ceny obědů: 

Studenti               11-14 let               25,-Kč 

Studenti            15 – a  více let      27,-Kč 

 

Do věkových kategorií jsou žáci(strávníci)zařazováni podle data narození na dobu školního 

roku,ve kterém dosahují věku  11-14let a 15 – 18 i více let. tj. 1.9. – 31.8. 

Tzn.jestliže je  strávníkovi  15 let např. 20.3.2017  už platí od září 2016 vyšší částku za obědy. 

Obědy se odhlašují na boxu do 14ti hod. na další den. Internetem také do 14 ti hod. na další 

den 

a ráno, na ten den pouze do 8 hod. telefonicky!! (pokud student zapomene čip, je možné 

vydat náhradní stravenku, pokud student slušně požádá!!!) 

Při nemoci si strávník může první den oběd odebrat, další dny musí odhlásit. Obědy neodhlášené a 

neodebrané, ale i odebrané v době nemoci zaplatí za plnou cenu (šk.zák.561/2004). 

Nezapomeňte odhlašovat obědy!!! 
Odhlašování obědů na společné akce si provádí každý strávník sám, nespoléhejte na učitele. 

Zpětné odhlášky nelze provádět!! 

Výdej obědů v době nemoci do jídlonosičů denně 11 – 11:15hod. 

Výdej obědů pro studenty denně   11:15 – 14:30hod. 

Vyřízení  stravného  a vyzvednutí  čipů  můžete   v době    22.8. – 31. 8. 2016 

Denně  8 – 12 hod. 

 

Pokud  potřebujete  další  informace ohledně stravování,zavolejte na tel č. 384 362 385. 

mailto:jidelna@gvn.cz

