
 Gymnázium Jiřího Ortena, školní jídelna, Jaselská 932, 284 80 Kutná Hora 

                IČO: 619 24 032, číslo účtu: 15 59 23 600/0300                                                    

                tel.: 607 249 352- vedoucí  ŠJ,  327 586 132- kancelář  ved. ŠJ,  327 586 141- kuchyně 

www.e-jidelnicek.cz, číslo jídelny 11216, www.gymkh.cz odkaz jídelna 

vedoucí ŠJ: Soňa Zuchová, e-mail: sona.zuchova@gymkh.eu  

 

Přihlášku odevzdejte, prosím, ve školní jídelně při první platbě stravného, která je vybírána od všech strávníků 

prvních ročníků čtyřletého a víceletého gymnázia v hotovosti  v srpnu 24.8.-31.8.2020 od 9,00 hod.  do 14,00 hod, 

nebo po telefonické dohodě v jiném termínu, včetně pořízení čipu, nebo v průběhu školního roku. 

    

Vnitřní řád školní jídelny 
    Platba obědů:     1)  platební kartou v kanceláři ŠJ 

                         2) hotově v kanceláři ŠJ 
                                3) inkasním převodem  -  inkaso je nutné zřídit již od 1.září s limitem cca 1000,-Kč. Stravné je z účtu 

odečteno v druhé polovině měsíce pro měsíc následující. Přeplatky jsou odečteny následující měsíc. 

   Cena  oběda:       11-14 let  …............……  34,00 Kč  od 1.10.2021 …   38,00Kč 

                               15 a vice let …………..... 37,00 Kč  od 1.10.2021 …   41,00Kč  

Výdej obědů: 11,00-14,00 hodin. Dietní stravování po dohodě v ŠJ. Cena obědů může být v průběhu roku navýšena. 

Vstup do jídelny a budovy školy:        1.) bezdotykovým čipem. Ten je studentům propůjčen po dobu studia zdarma. Po 

ukončení studia funkční čip student vrátí. V případě ztráty student zaplatí poplatek 200,-Kč.  

                                                             2.) ISIC kartou studenta,- zařizuje sekretariát školy 

Odhlášení, přihlášení, změna obědů:     nejpozději den předem do 14.00 hodin  

- osobně v kanceláři ŠJ, telefonicky: 607 249 352, 327 586 132, 327 586 141 

- e-mailem sona.zuchova@gymkh.eu , zadávejte, prosím,vždy celé jméno + třídu  

- na stránkách www.e-jidelnicek.cz  pomocí PIN kódu, který obdrží každý student 

- na terminálu ve školní jídelně od 10,00-14,00 hodin pomocí  ISIC karty nebo čipu  
Odhlášení žáka ze stravování:  během školního roku musí být provedeno písemně. Doklad je k dispozici u vedoucí  

školní  jídelny. Pokud na konci školního roku neodhlásíte stravování, bude automaticky od září přihlášeno pro další 

školní rok.. Pouze maturanti  jsou  na konci  školního roku trvale odhlášeni. 

Studenti, kteří nemají přihlášené obědy, nemají vstup do jídelny povolen.. 

První den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole je povoleno odebrat oběd do jednorázového obalu, který je 

zajištěn školní jídelnou (obal hradí strávník), nebo do vlastních obalů. Za další dny nepřítomnosti již není nárok na 

školní stravování. Při neodhlášení obědů v nepřítomnosti strávníka ve škole bude účtována plná cena oběda včetně režie.  

 

---------zde oddělte-------------------------------------------------------------------------zde oddělte----------------------- 

školní rok 2021/2022      PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ - platí po celou dobu studia 
Číslo účtu školní jídelny: 15 59 23 600 / 0300,ČSOB  Kutná Hora, mobil ved. ŠJ: 607249352 

Třída:  

1. Příjmení a jméno:………………………………………..…….    

2. Datum narození: …………………….                                        
3. Bydliště:…………………………………………………   4. Tel.zák.zást..: …...……………...…… 
5. Platba obědů: HOTOVĚ, PLATEBNÍ KARTOU x INKASNÍM PŘEVODEM –lze změnit v průběhu šk.roku 

 

Podpisem potvrzuji, že jsem se seznámil s vnitřním řádem školní jídelny viz výše uvedené. 

 

                                                                Datum a podpis zák.zástupce:…………………………………. 
 

POTVRZENÍ O ZŘÍZENÍ SOUHLASU K INKASU –NUTNÉ ZŘÍDIT OD 1.ZÁŘÍ -razítko banky na dokladu o 

povolení k inkasní platbě lze nahradit výtiskem potvrzení o povolení inkasa z elektronického bankovnictví  

 

 číslo účtu: …………………………………………………….……… Kód banky: ……………………………….………..  

Variabilní symbol: …………….   nutné  pro zpracování ve ŠJ          razítko banky: 
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