PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ  (odevzdejte osobně ve školní jídelně)
                      TŘÍDA……  VS………..

Jméno, příjmení: …………………………………..………......................  dat. nar..…………................
Státní příslušnost:……………… zdravotní způsobilost ………………………..............................
Trvalý pobyt: …………………………………………………………………….............................................
Název školy: GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o., Pštrossova 13, Praha 1
Telefon..................................................... e-mail…………………………………....................................
Zaškrtněte způsob placení :
a) inkasem ze sporožir. účtu číslo ………................…………………................................./0800
b) převodem (trvalým příkazem) z účtu č. ….……………...………...... kód banky ………...... 
c) pokladní složenkou v pobočce KB   

VS přiděluje ŠJ, při odevzdání přihlášky rodičům, studentům předán vnitřní řád ZŠ Vojtěšská
Výše uvedená data jsou pouze pro potřebu ŠJ Vojtěšská a jsou v souladu se zákonem č.101/200Sb

Datum ……………………..................                     …………………………………………......................
                                                                       jméno a  podpis zák. zástupce u nezl. ž.
adresa zák. zást……………………………………………………………………...........................................

----------------------------------------------------------------------zde odstřihněte a uschovejte

Žáci GJP mají možnost stravovat se ve Školní jídelně Vojtěšská 13, Praha 1 (cca 2 min. chůze od školy)
Více informaci: www.volny.cz/sjvojtesska; www.jidelna.cz

Počáteční investice do čipu je 150,-Kč.
Celková cena 1 oběda je ve ŠJ Vojtěšská 46,-Kč /cena potravin (28,-Kč) a příspěvek na provozní náklady – tzv. „věcná režie“ (18,-Kč)/

Částka 28,-Kč/oběd (cena potravin) se hradí přímo školní jídelně (ředitelka Milada Šulcová – 224 934 797) buď inkasem, trvalým příkazem nebo složenkou v pobočce KB (viz výše).

Částka 18,-Kč/provozní náklady na 1 oběd se hradí škole a to 2x do roka zpětně dle konkrétního vyúčtování odebraných obědů (rozpis za jednotlivé měsíce s částkou je zasílán rodičům na e-mailovou adresu). 
Za období září až prosinec  je úhrada vyžadována do 31. 1., za období leden – červen je úhrada vyžadována do 31. 8. (u 4. ročníků za období leden - duben do 15. 5.). 
Příspěvek za věcnou režii je splatný v hotovosti nebo bankovním převodem na účet školy 123134025/0300, variabilní symbol: rodné číslo žáka.
Odůvodnění: ŠJ Vojtěšská nemůže poplatek za věcnou režii ze zákona vybírat sama, ale fakturuje ji měsíčně škole. Protože do školní jídelny dochází jen cca 35% žáků, není možné promítnout tento poplatek do navýšení školného, protože by to nebylo vůči dětem, které do jídelny nedochází, spravedlivé. 

Další informace: doporučujeme chodit na obědy vždy mezi 11. 15 – 11.40 hod., 12.15 – 12.40 hod. a 13.15 – 14.00 hod. Největší provoz v jídelně, kdy zde obědvají děti ze ZŠ, je v 11.40 hod. a ve 12.40 hod. Pokud musíte na oběd v tuto nejvíce frekventovanou dobu, choďte si pro jídlo mimo hlavní výdej - k okénku vlevo od vchodu do jídelny.
Zároveň upozorňuje na nutnost dodržovat řád školní jídelny, zejména odkládat tašky na okenní parapet, aby přes ně malé děti nepadaly a sedat si na vyhrazená místa pro gymnázium.

