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Informace strávníkům pro školní rok 2021-2022
Nabídka:
• školní jídelna připravuje 3 druhy hlavních jídel
• z toho jedno bezlepkové, které je možné si objednávat po předložení lékařského
potvrzení
• a od září je, stejně jako loni, možnost objednat si také ze dvou druhů svačin
Přihlašování:
• přihlašování stravy je možné přes internet na adrese www.strava.cz (kód jídelny 0811)
• přihlašování stravy je možné nejpozději dva pracovní dny předem do 12 hodin
• přihlašovací údaje do aplikace internetového objednávání Vám budou zaslány na email
• identifikační čip, nutný pro odběr stravy, obdrží studenti ve třídách po zaplacení částky
65,- Kč
Odhlašování:
• odhlašování stravy je možné také přes internet na adrese www.strava.cz
• odhlašování stravy je možné nejpozději dva pracovní dny předem do 12 hodin v případě
náhlého onemocnění je možné si první den nemoci oběd vyzvednout mezi 11.00 -11.15
a odhlásit telefonicky jeden pracovní den předem do 12. hodin na čísle 533 555 114 nebo
emailem na jana.orlovska@gyby.cz
• v případě neodhlášení obědy propadají bez náhrady
Ceny:
•
•
•

pro studenty, kteří ve školním roce 21/22 nedovrší 15 let, je cena 34,-Kč za oběd,
pro starší studenty je to 36,- Kč za oběd
toto neplatí pro bezlepkovou variantu, tam je stanovena jednotná cena 36,- Kč
pro všechny
cena svačin je jednotná 35,- Kč

Platba:
•
•
•
•
•

pro platbu stravného využívejte přednostně bezhotovostní platbu
bezhotovostní platby se zasílají na účet školní jídelny 27-8696630217/0100 do 20. dne
předchozího měsíce
při bezhotovostních platbách používejte vždy variabilní symbol, který je pro Vás,
bez variabilního symbolu nemůže být Vaše platba spárována
po připsání platby je strávník automaticky přihlášen na oběd č.1, ten si ale přes internet
na adrese www.strava.cz může změnit
ve výjimečných případech lze platit hotově v kanceláři vedoucí školní jídelny

Pro více informací, či s jakýmikoliv dotazy ke stravě se obracejte na vedoucí školní jídelny
Bc. Janu Orlovskou na telefonním čísle 533 555 114 nebo na email jana.orlovska@gyby.cz.

