
Přihláška ke stravování od školního roku 2022/2023 

Gymnázium Blansko, příspěvková organizace 

 

Přihlašuji 

svého syna / svoji dceru ________________________________________, 

který/která navštěvuje třídu ____________ 

ke stravování ve školní jídelně při Gymnáziu Blansko, příspěvková organizace. 

 

Jméno a příjmení zákonného zástupce: ____________________________________________ 

Telefonické spojení: ________________________________ podpis: ____________________ 

Číslo účtu zákonného zástupce: __________________________________________________ 

Pokud dojde ke změně čísla účtu, je zákonný zástupce povinen informovat vedoucí školní jídelny (viz kontakty níže). 

 

Platba 

Trvalým příkazem v bance na účet 19-4803690277/0100, částka 740,- Kč/měsíc, s uvedeným VS. 

Platba v bance musí být zálohová – první platba nejpozději do 20. srpna 2022. 

 

Informace o stravování 

 Výdej obědů: 11:25 – 13:10 

 Cena obědů: dle věkových kategorií: do 14 let ........  36,- Kč 

  15 let a více ... 37,- Kč 

Zařazení do věkové kategorie je dáno dovršením věku v daném šk. roce 1. 9. 2022 – 31. 8. 2023. 

Příklad: Strávník dovrší věku 15 let dne 27. 8. 2023 – celý školní rok spadá do kategorie 15 a více. 

 Obědy v době nemoci: strávník může odebrat oběd pouze v první den nemoci. V případě 

neodhlášení obědů u delší nepřítomnosti uhradí strávník za oběd cenu určenou věkovou kategorií.  

 Pokud si strávník oběd neodhlásí včas, nemá nárok na jeho náhradu.  

 Vyúčtování přeplatků se provádí 1krát ročně, a to v červenci. 

 Přihlašovací údaje a čip obdrží strávník při nástupu v září. 

 Odhlášení ze stravování během školního roku je nutné provést prostřednictvím formuláře 

(www.gymbk.cz  Studenti  Stravování  Odhlášení ze stravování během školního roku). Ten je 

třeba odevzdat vedoucí školní jídelny, a to osobně nebo elektronicky. Pokud se žák ze stravování 

prostřednictvím tohoto formuláře neodhlásí, považuje se stále za přihlášeného. 

Po odhlášení je třeba ukončit zasílání zálohových plateb na stravné. 

 Bližší informace jsou uvedeny v provozním řádu šk. jídelny umístěném na webových stránkách školy. 

 

Veškeré informace a odhlašování obědů na tel. čísle 516 412 623 či e-mailu jidelna@gymbk.cz. 

 
Eva Vlachová, 

vedoucí stravování 

 


