INFORMACE PRO STRÁVNÍKY ŠJ PŘI ZŠ NA UL. F. HRUBÍNA V HAVÍŘOVĚ
Školní jídelna při ZŠ F. Hrubína je vybavena automatizovaným systémem objednávání a výdeje stravy.
1.

Identifikace strávníků - je prováděna bezdotykovými čipy. Cena čipu je 100,00 Kč. Studenti gymnázia
si vyzvednou čipy na své škole a na ně jim budou nahrány obědy (Budou mít jeden čip na vstup do školy
i obědy).

2.

Způsoby placení stravného a jeho zúčtování – bude realizován bezhotovostně. Každý strávník poukáže
příslušnou paušální částku odpovídající průměrné měsíční ceně stravného na stravovací účet ŠJ číslo:
10006-1800008734/0600 vedený u Moneta Money Bank a. s. v Havířově. Jako variabilní symbol uvede
svůj přidělený variabilní symbol. Platba stravného u žáků ZŠ musí být provedena v dostatečném časovém
předstihu tak, aby byla připsána na účet ŠJ nejpozději do 20. dne předcházejícího měsíce. Doporučujeme
Vám realizovat platby trvalými příkazy k úhradě. Je také možné poukázat stravné na libovolný počet
měsíců dopředu. Ostatní strávníci si musí zajistit převod plateb tak, aby měli včas zajištěn
dostatečný kredit na objednávku stravy z terminálu nebo intranetu.

Zúčtování stravného bude prováděno bezhotovostně na požádání v posledním stravovacím měsíci školního
roku. Lze provést i během roku z důvodu většího přeplatku, ukončení studia atd.
1.

Objednávání a rušení stravy: Objednávání pro žáky ZŠ provede pracovnice ŠJ automaticky po připsání
stravného na účet ŠJ na celý měsíc, kdy bude objednaný oběd č. 1. V případě, že na jídelníčku budou dvě
jídla, mohou si oběd přes internet změnit na č. 2., mohou oběd odhlásit i odhlášený opět přihlásit. Ostatní
strávníci si objednávají a odhlašují stravu sami na terminálu nebo internetu až do výše uhrazené částky,
zůstatek kreditu je zobrazen na terminálu i internetu. Pro první přihlášení je uživatelské jméno a heslo
stejné, skládá se z prvních 5 písmen příjmení a evidenčního čísla (variabilního symbolu).

Změnu obědů lze provádět 2 dny předem, zrušení 1 den předem do 12:00 hodin.
Manuál k internetovému objednávání je ke stažení n a internetových stránkách gymnázia a základní školy.
Stravu lze odhlásit i telefonicky ve ŠJ F. Hrubína: telefon 597 578 976 nebo 737 117 018, e-mailem:
zerzanova@zshrubina.cz

Výdej obědů:
pro cizí strávníky od 11:15 do 11:45 hod.
žáci, studenti a zaměstnanci od 11:45 do 14 hod.

Pokladní hodiny:
7:30 – 8:00 hod.
12:30 – 13 hod.
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