Základní informace o stravování pro zaměstnance
CMcZŠ Lerchova 65, 602 00 Brno.
Stravování provozuje Biskupské gymnázium Brno, Barvičova 85, 602 00 Brno
vedoucí ŠJ: František Herman, tel.: 543 429 138, 602 713 444, e-mail: frantisek.herman@bigy.cz
1. Ke stravování je nutné odevzdat vyplněnou přihlášku ke stravování a mít zakoupený čip.
2. Čip je nepřenosný (čip nesmí přijít do kontaktu s magnetem).
3. Čip se vydává oproti vratné záloze 100 Kč (při vrácení musí být čip funkční).
4. Ztrátu čipu je nutné neprodleně ohlásit v kanceláři jídelny z důvodu zneužití neoprávněnou
osobou.
5. Stravné je hrazeno srážkou ze mzdy každý měsíc podle odebraných obědů a svačin.
6. Obědy lze objednávat podle návodu u objednávkového terminálu nebo elektronicky na
adrese www.cmczs.org (odkaz školní jídelna) nejpozději dva pracovní dny předem do 12,00 hod.
na dny následující. Strávník má možnost volby ze tří druhů jídel podle jídelního lístku a jednoho
druhu svačiny (po domluvě lze zajistit menu s omezením lepku a mléka). Ke každému jídlu
(svačina, oběd) je možno odebrat 0,25 l nápoje dle vlastního výběru.
Den před výdejem a v den výdeje lze jídlo objednat pouze z nabídky v burze.
Obědy lze odhlásit podle návodu u objednávkového terminálu nebo elektronicky na
adrese www.cmsps.cz (odkaz školní jídelna) nejpozději dva pracovní dny předem do 12,00 hodin.
Den před výdejem a v den výdeje lze dát jídlo do burzy.
7. Strávník může nahlížet do přehledu odebraných jídel strávníka prostřednictvím
objednávkového a informačního systému jídelny.
8. Ceník
Kategorie strávníka
zaměstnanci
Svačina
15 Kč
Menu 1
39 Kč
Menu 2
41 Kč
Menu 3
43 Kč
Menu 4 a 5
43 Kč
(s omezením lepku a mléka)

……………………………………………… zde oddělte …………………………………………………….
Školní jídelna při CMcZŠ Lerchova 65, 602 00 Brno.

PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ OD 1.9.2017
1. Příjmení a jméno: ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
2. Datum narození: ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.
3. Bydliště: ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
4. Kontakt: ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Svým podpisem stvrzuji, že jsem byl/a seznámen/a s Vnitřním řádem školní jídelny www.cmczs.org (odkaz školní jídelna).
Přihláška ke stravování platí po celou dobu pracovního poměru.

podpis zaměstnance ;;;;;;;;;;;;

