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

Začátek školního roku 2018 / 2019
Platba na září 2018:
Strávníci, kteří platí trvalým příkazem zadají platbu tak, aby peníze odešly vždy
nejpozději do 15. dne v předchozím měsíci (na obědy v září do 15. 8. 2018).
1.

Strávníkům, kteří platí trvalým inkasem z účtu, budou peníze strženy mezi 10. – 15. v
předchozím měsíci (na obědy v září bude inkaso strženo mezi 10. - 15. 8. 2018).
2.

Strávníci, kteří platí internetbankingem, složenkou nebo vkladem na účet zadají platbu
tak, aby peníze byly na náš účet připsány do 20. srpna 2018.
3.

Doba připsání platby: převodem nebo vkladem na účet = 3-4 dny, složenkou = cca týden.
Děti, které mají zaplaceno, jsou automaticky přihlášeny na oběd č. 1 od 3. září 2018.
Odhlásit (případně přihlásit) oběd č. 1 a odhlásit oběd č. 2 lze den dopředu do 13.45 hod.
Přihlásit oběd č. 2 lze 2 dny dopředu (kdy se vaří). Např. Pokud se v pátek nevaří (svátek,
prázdniny, ředitelské volno) je nutné si oběd č. 2 na pondělí nahlásit nejpozději ve středu do
13.45 hod. Odhlásit (případně přihlásit) oběd č. 1 a odhlásit oběd č. 2 je možné přes
internet, box nebo telefonem.
Úřední hodiny na začátku školního roku: /vchod z ulice Hradecké/
Středa: 29. 8. 2018
9. 00 – 12. 00 h.
Čtvrtek: 30. 8. 2018

9. 00 – 12. 00 h.

Pátek: 31. 9. 2018

9. 00 – 12. 00 h.

Úřední hodiny během školního roku:
Pondělí - Pátek

8. 30 - 13. 30 h.

Veškeré informace a formuláře získáte na www.sjbabaka.cz, v kanceláři školní jídelny v
úředních hodinách, telefon 541 236 850 nebo na vyžádání na emailové adrese:
sjstravne@seznam.cz
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Výdej obědů pro žáky a učitele
3. 9. 2018
10. 00 – 12. 00
4. 9. 2018
10. 45 – 13. 15
5. 9. 2018
11. 40 – 13. 45
Výdej pro cizí strávníky se nemění.

