INFORMACE O STRAVOVÁNÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
PRO STRÁVNÍKY JÍDELNY CÍRKEVNÍHO GYMNÁZIA PLZEŇ, TEL: 377 241 327

ÚŘEDNÍ HODINY KANCELÁŘE ŠKOLNÍ JÍDELNY POUZE VE DNECH
ŠKOLNÍHO VYUČOVÁNÍ
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Stravné se platí prostřednictvím bankovního účtu a v hotovosti. Cena jednoho oběda je
stanovena dle vyhlášky 107/2008 Sb. o školním stravování- pro nižší stupeň gymnázia
(11-14 let) 33,- Kč, pro vyšší stupeň (15 a více let) 34,- Kč. Před začátkem stravování (platí
pro nové strávníky) je nutné vyplnit přihlášku, která je k dispozici v kanceláři školní jídelny,
nebo na webových stránkách CG, neboť tvoří součást těchto informací.
Banka, u které má plátce stravného veden účet, potvrdí souhlas k inkasu přímo na
rodiči vyplněné přihlášce ke stravování, nebo dodá kopii souhlasu (z internetového
bankovnictví), která bude odevzdána v kanceláři ŠJ spolu s přihláškou.
Stravné se platí zálohovým systémem, proto bude záloha na měsíc září inkasována již
20. srpna také všem novým strávníkům, kteří do 31. července přihlášku odevzdají pracovnici
v kanceláři ŠJ, nebo ji do tohoto data zašlou poštou, nebo e-mailem Anna.Jirovcova@cgplzen.cz (během letních prázdnin je školní jídelna mimo provoz).
V posledním srpnovém týdnu bude na webových stránkách školy zveřejněno, které dny a
hodiny lze platit v hotovosti, popř. si zakoupit čip (150,-), který umožňuje přístup do ŠJ,
vyzvednout přihlašovací údaje k internetovému přístupu, kde je možné odhlašovat obědy,
zvolit druh jídla, kontrolovat stav konta. To umožňuje také Plzeňská karta. Bližší informace
na telefonním čísle ŠJ 377 241 327, 736 516 329 – pí Jírovcová.
ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ V DOBĚ NEMOCI A NEPŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE VE ŠKOLE

24 hodin denně na www.e-jidelnicek.cz, nebo telefonicky nejpozději do 8 hod. ráno na čísle
ŠJ 377 241 327, 736 516 329 a ve vrátnici CG tel. 377 248 816, nebo Anna.Jirovcova@cgplzen.cz. Pokud se nemoc prodlouží oproti rodiči původně nahlášenému datu, je nutné
prodloužení nemoci opět daným způsobem nahlásit. Pokud je dítě dlouhodobě nemocné, je
nutné obědy odhlašovat vždy koncem měsíce na měsíc následující. Odhlášky musí obsahovat:
jméno a příjmení strávníka, třídu a dny, které chce volající odhlásit (vždy konkrétně od – do).
Odhlášené obědy se odečítají při následující platbě či inkasu.
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:

 každý strávník, který má kredit, je od prvního dne v měsíci počítán do stavu strávníků,
pokud není nejpozději 24 hod. předem odhlášen
 pokud u účtu strávníka nebude provedeno inkaso platby z důvodu nedostatku
finančních prostředků na účtu, bude zastaveno vydávání obědů až do dne uhrazení
dané částky (nejlépe v hotovosti)
 první den nemoci mají rodiče možnost vyzvednutí oběda do vlastních nádob od 11.00
do 13.30 hod. Přístup do jídelny je postranním vchodem z Houškovy ul.
 za neodebranou nebo včas neodhlášenou stravu se náhrada neposkytuje
 rodiče, dbejte prosím na to, aby děti řádně nosily čip nebo Plzeňskou kartu, která
opravňuje k odebrání oběda.
 NÁHRADNÍ DOKLADY SE NEVYDÁVAJÍ
 při ukončení stravování je povinností rodičů tuto skutečnost nahlásit nejpozději
do 30 dnů v kanceláři ŠJ, aby mohlo být provedeno vyúčtování a strávník byl
vyřazen z evidence
Bližší informace na www.cirkevni-gymnazium.cz

