Základní škola Dobříš, Komenského nám.35, okres Příbram
Informace pro nově příchozí strávníky:
1. Přihláška ke stravování:
Vyplní přihlášku ke stravování (která je k dispozici na stránkách Gymnázia Karla Čapka
Dobříš) a odešlou podepsané a naskenované na email jidelna@zsdobris.cz nejpozději do
konce června 2022. Přihlášky ke stravování lze také vy sknout na stránkách Základní školy
Dobříš, Komenského nám. 35, okr.Příbram, pod „školní jídelna“ nebo vyzvednout přímo
v kanceláři školní jídelny. V přihlášce ke stravování je nutné vyplnit platné číslo účtu, kód
banky, telefonní číslo a email zákonného zástupce!
2. Úhrada stravného:
A. Inkasem: Tiskopis je k vyzvednu v kanceláři školní jídelny nebo je ke stažení na
stránkách základní školy. U tohoto typu platby je nutné vytvořit ve své bance „Souhlas
s inkasem“ nikoli „Příkaz k inkasu“a vy sknout, pokud budete zadávat přes internetové
bankovnictví, tak jak jste souhlas s inkasem zadali. Limit jednoho inkasa zadejte
1700 Kč nebo bez limitu. Pokud budete zadávat inkaso přímo v bance, stačí potvrzení,
že jste inkaso zadali. Inkaso nezadávejte pouze na jeden školní rok do konce června,
jinak je budete muset obnovovat znovu a neprovede se platba na září. Inkaso se
strhává vždy k 25. každého měsíce. Pokud se inkaso z nějakého důvodu neprovede
v daném měsíci je strávník vždy upozorněn a platbu provede jednorázovým příkazem
se svým variabilním symbolem (který mu bude přidělen v kanceláři školní jídelny) na
účet školní jídelny, č.účtu 20001-300329684/0600
B. Jednorázovým příkazem: strávník složí na účet školní jídelny, číslo účtu
20001-300329684/0600 libovolnou částku (doporučuje se více jak 500 Kč) a sám si
přihlašuje obědy přes www.strava.cz.
Variabilní symbol a uživatelské jméno mu bude přiděleno v kanceláři školní jídelny.
3. Řád školní jídelny pročtěte na stránkách Základní školy Komenského nám.35 Dobříš.
4. Registrace nově příchozích strávníků
může být provedena až po uzavření školního roku!!!
(strávník nemůže být dříve zapsán a mít přidělen variabilní symbol)
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Nově příchozí se mohou registrovat od 23.08 2022 v kanceláři školní jídelny.
Při registraci a vyřízení úhrady stravného je nutná přítomnost zákonného zástupce.

