Školní Jídelna Brno, Jana Babáka 1, příspěvková organizace, Jana Babáka 1, 616 00 Brno
IČ 70 88 76 41, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 41

INFORMACE O STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ JANA BABÁKA 1, BRNO
Připravujeme stravu pro děti základní školy, zaměstnance a pro cizí strávníky. Pro žáky ZŠ
obědy (výběr ze dvou hlavních jídel), dva druhy nápojů, saláty, ovoce, dezerty dle aktuálního jídelníčku. Ke stravování je
dítě přihlášeno tehdy, když odevzdá přihlášku na stravování. Obědy se vydávají pomocí čipu, který si strávník zakoupí v
kanceláři školní jídelny za Kč 100,-. Pokud strávník čip zapomene, musí si přijít do kanceláře školní jídelny pro náhradní
stravenku. Poplatek za náhradní stravenku je 5,-- Kč a odečítá se z peněz, které má strávník na kontě.
Povinností strávníka je každý den nosit čip..
Cena za 1 oběd od 1. 1. 2013 - žáci 7 – 10 let = Kč 28,-- žáci 11 – 14 let = Kč 29,-- žáci 15 – více = Kč 31,-Ve školní jídelně Jana Babáka 1, Brno se stravné hradí bezhotovostní formou. Stravné se hradí dopředu do 15. dne v
měsíci. Například obědy za září je nutné uhradit do 15. srpna, a to jedním z následujících způsobů:
1) trvalým příkazem k přímému inkasu z účtu
2) trvalým příkazem z účtu, internetbankingem
3) vkladem na účet
4) složenkou
1) Přímé inkaso z účtu

-

pro jeho realizaci stačí pouze navštívit elektronické bankovnictví a zřídit si trvalé inkaso z účtu nebo nejbližší
pobočku Vaší banky a dát souhlas s přímým inkasem z Vašeho účtu
inkasní platbu provádíme mezi 12.- 15. dnem v měsíci, takže předem přesně víte, kdy bude stravné Vašeho dítěte
uhrazeno
je nutné mít dostatek finančních prostředků na Vašem účtě k inkasnímu dni, jinak banka platbu neprovede
limit pro přímé inkaso z účtu doporučujeme v dostatečné výši.

ÚDAJE POTŘEBNÉ PRO ZADÁNÍ TRVALÉHO INKASA
- bankovní účet Školní jídelny Jana Babáka 1, Brno vedený u GE MONEY BANK: 215015939/0600.
- přesnou výši Vámi zadaného maximálního limitu
- datum účinnosti od kdy je možné přímé inkaso z Vašeho účtu realizovat
2) Trvalý příkaz k úhradě, internetbanking
- je nutné znát variabilní symbol t. j. evidenční číslo Vašeho dítěte, pod kterým se z výpisu platba načte. Je možné si o ně
napsat na emailovou adresu: sjstravne@seznam.cz nebo si ho vyzvednout v kanceláři školní jídelny v úřední hodiny, které
jsou v pondělí až pátek 8:30-13:30 h. O evidenční číslo je možné si také zavolat na tel. č. 541 236 850, nejlépe v úředních
hodinách. Budete-li platit přes internetbanking, můžete si částku na každý měsíc spočítat a platit každý měsíc částku jinou.
Je nutné platit s předstihem několika dnů, než je částka připsána.
3) Vkladem na účet
- je nutné znát variabilní symbol t. j. evidenční číslo Vašeho dítěte, (viz 2 Trvalý příkaz k úhradě.....).
V Komerční bance si vyzvednete formulář Pokladní složenka a peníze za stravné vložíte na náš účet.
4) Složenkou
- je nutné znát variabilní symbol t. j. evidenční číslo Vašeho dítěte, (viz 2 Trvalý příkaz k úhradě.....). Prosím, abyste platili
stravné nejpozději do 12. dne v měsíci složenkou typu A , kterou si vyzvednete na poště.
Doba připsání platby – převodem nebo vkladem na účet – 3-4 dny, složenkou – cca týden
Je nutné mít dostatečnou hotovost, aby si Vaše dítě mohlo objednávat na boxu nebo přes internet. Jakmile je platba
připsána, je dítě automaticky následující den přihlášeno na oběd číslo 1. Odhlásit a přihlásit oběd č. 1 a odhlásit oběd č. 2
lze přes internet, telefonicky , na boxu den dopředu do 13.45 hod. V pondělí do 7.00 hod. Přihlásit na oběd č. 2 lze 2 dny
(kdy se vaří) dopředu. Např. pokud se v pátek nevaří (svátek,prázdniny,ředitelské volno) musíte si oběd č.2 na pondělí
nahlásit ve středu do 13.45. Přeplatky se budou vyúčtovávat 1 x ročně, vždy po ukončení školního roku. Přeplatky, které
budou vyšší než Kč 50,- budou vráceny na účet, přeplatky, které budou nejvýše Kč 49,- budou převedeny na další školní
rok.
Za kolektiv školní jídelny Jana Babáka 1, Brno, Vám předem děkuji za spolupráci.
………………………........………………………….

Veškeré informace a formuláře získáte na www.sjbabaka.cz, v kanceláři školní jídelny v úřední hodiny
nebo na vyžádání na emailové adrese sjstravne@seznam.cz .
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Vypište čitelně hůlkovým písmem a co nejdříve odevzdejte prosím v kanceláři školní jídelny v úředních hodinách.

FORMULÁŘ
Jméno a příjmení:

……………………………………………………………

Třída:

……………………………………………………………

Bydliště:

……………………………………………………………

Tel. číslo:

……………………………………………………………

Emailová adresa :

……………………………………………………………

Zvolený způsob platby:

……………………………………………………………

Vaše číslo bankovního účtu, kam můžeme vracet případné přeplatky:

…............................................………………

1) trvalým příkazem k přímému inkasu z účtu

3) vkladem

2) trvalým příkazem z účtu, internetbankingem

4) složenkou

V Brně dne

…………………………..:………………………………

Podpis rodiče nebo zákonného zástupce dítěte

…………………………..:………………………………

V případě, že jste u Vaší banky dali souhlas s přímým inkasem z Vašeho účtu, odevzdejte prosím tento formulář spolu
s potvrzeným souhlasem z banky.

V případě, že jste zvolili platbu souhlasem k přímému inkasu z účtu přes elektronické bankovnictví, vyplňte prosím
následující údaje:
Vaše číslo bankovního účtu:

……………………………………………………………

Přesnou výši zadaného maximálního limitu pro měsíční platbu

……………………………………………………………

Datum účinnosti od kdy můžeme inkaso realizovat

…………………………..:…………………………......

