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

INFORMACE PRO CIZÍ STRÁVNÍKY
Připravujeme stravu pro děti základní školy, zaměstnance a pro cizí strávníky. Strávníci si mohou
objednat
obědy (výběr ze dvou hlavních jídel), dva druhy nápojů, saláty, ovoce, dezerty dle aktuálního
jídelníčku.
Obědy si mohou strávníci objednat pomocí čipu na boxu nebo přes internet – formulář dostanete v
úřední
hodiny v kanceláři školní jídelny. Čip je také nutný při výdeji obědů.
Hotovostní platba za obědy je možná jen v úřední hodiny, a to formou zálohy. Uložíte si nějakou
částku
např. na měsíc, týden apod., ze které se budou odebrané obědy odečítat.
NELZE ODEBÍRAT STRAVU BEZ DOSTATEČNÉ HOTOVOSTI !!!
CENA OBĚDA = 59,- Kč
Úřední hodiny pro cizí strávníky:
PONDĚLÍ AŽ PÁTEK

10.30 – 12.00

Pokud budete mít zájem, můžete hradit i níže uvedeným způsobem:
1) trvalým příkazem k přímému inkasu z účtu
2) trvalým příkazem z účtu
3) vkladem na účet
4) složenkou
Přihlašování, odhlašování obědů a změnu jídla z menu 1 na menu 2 den dopředu do 13.45 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. :
1) internet - www.strava.cz
2) telefon –541 236 850
3) vyplněný formulář – pro strávníky nad 65 let. Vzory formulářů dostanete v úřední hodiny v
kanceláři školní jídelny.
Důležité – prosím všude uvádějte své evidenční číslo.
Veškeré informace a formuláře získáte na www.sjbabaka.cz, v kanceláři školní jídelny v úřední
hodiny
nebo na vyžádání na emailové adrese sj.stravne@seznam.cz .
Za kolektiv školní jídelny Jana Babáka 1, Brno, Vám předem děkuji za spolupráci,
…………………………………………………………………………………………………….
Bc. Michal Vyskočil – ředitel Školní jídelny Jana Babáka 1, Brno

