Stravování

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži

tel.:

573 501 111

Pilařova 3, 767 01 Kroměříž

e-mail:

agkm@agkm.cz www.agkm.cz

(žáci/studenti ubytovaní na domově mládeže Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži)

Ubytovaní žáci/studenti mají možnost stravovat se ve školní jídelně, která se nachází v budově
školy. Žáci/studenti, kteří nastupují nově ke studiu a mají o stravování zájem, mohou vyřídit vše potřebné
již v měsíci červnu v úřední hodiny Po a St od 10:30-12:00 a 12:40-14:10 hod., nebo od 21.8.2017 v úřední
hodiny Po-Pá od 9:00-12:00 a 12:30-14:00 hod.
V den nástupu k ubytování (neděle 3.9.) nebude možné se ke stravování přihlásit. Při přihlašování
žáka ke stravování až v září jí bude možné odebírat nejdříve následující den po vložení hotovosti.
Co je potřeba vyřídit:
1. Vyplnit a přinést přihlášku ke stravování (viz návratka na konci tohoto dopisu)
2. Na pokladně AGKM zakoupit ČIP v hodnotě 200,- Kč (z toho je 100 Kč vratná záloha)
3. Nahlásit rodné číslo studenta - strávníka (bude používáno jako variabilní symbol k identifikaci plateb
na stravovacím kontě)

Pro objednávku stravy musíte nabít stravovací konto finančními prostředky buď:
a) Bezhotovostně na účet číslo 2268721369/0800 (stav stravovacího konta lze sledovat přes internet).
Prostředky se na stravovací konto studenta připisují do 5 pracovních dní od přijetí částky na účet školy.
Proto naplňte stravovací konto s dostatečným předstihem například 15. srpna 2017
b) Hotovostně platbou na pokladně školy každou Pondělí a Středu 10:30-12:00 a 12:40-14:10 hod.
Cena stravy pro ubytované studenty činí:
snídaně 18,- Kč, oběd 28,- Kč, večeře 21,- Kč, celkem: 67,- Kč/den
Nevyčerpané prostředky zůstávají na kontě strávníka a převádí se do nového školního roku.
POZOR Stravu musíte objednat (vybíráte ze dvou jídel). Není objednána automaticky!
Objednávku provedete:
1. buď přes internet www.strava.cz – STRAVOVACÍ KONTO (heslo obdržíte na pokladně při předání
přihlášky)
2. nebo na dobíjecím terminálu v jídelně.
Při nejasnostech kontaktujte:
p. Lucie Konečná, ekonomické odd. AG, telefon: 573 501 128, mail: konecna@agkm.cz
Podrobnosti ke stravování najdete na internetové adrese: www.agkm.cz/ag/jidelna.html
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

Přihláška ke stravování pro školní rok 2017 / 2018
Já……………………………….……………………….narozen/a……………………….……….
bytem ………………………………………………………………………………………….……
škola…………………………………….…………………………………třída…………..…….....
se přihlašuji ke stravování do školní jídelny Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Svým podpisem
vyjadřuji souhlas s podmínkami stravování dle platného Provozního řádu školní jídelny AG viz.
http://www.agkm.cz/ag/jidelna.html
Žák/student má nárok na dotovanou stravu pouze 1. den nemoci.

……………………………………………
podpis strávníka nebo zákonného zástupce

………………………………………………
razítko školy

Stravování

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži

tel.:

573 501 111

Pilařova 3, 767 01 Kroměříž

e-mail:

agkm@agkm.cz www.agkm.cz

(žáci/studenti ubytovaní na domově mládeže Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži)

Ubytovaní žáci/studenti mají možnost stravovat se ve školní jídelně, která se nachází v budově
školy. Žáci/studenti, kteří nastupují nově ke studiu a mají o stravování zájem, mohou vyřídit vše potřebné
již v měsíci červnu v úřední hodiny Po a St od 10:30-12:00 a 12:40-14:10 hod., nebo od 21.8.2017 v úřední
hodiny Po-Pá od 9:00-12:00 a 12:30-14:00 hod.
V den nástupu k ubytování (neděle 3.9.) nebude možné se ke stravování přihlásit. Při přihlašování
žáka ke stravování až v září jí bude možné odebírat nejdříve následující den po vložení hotovosti.
Co je potřeba vyřídit:
1. Vyplnit a přinést přihlášku ke stravování (viz návratka na konci tohoto dopisu)
2. Na pokladně AGKM zakoupit ČIP v hodnotě 200,- Kč (z toho je 100 Kč vratná záloha)
3. Nahlásit rodné číslo studenta - strávníka (bude používáno jako variabilní symbol k identifikaci plateb
na stravovacím kontě)

Pro objednávku stravy musíte nabít stravovací konto finančními prostředky buď:
a) Bezhotovostně na účet číslo 2268721369/0800 (stav stravovacího konta lze sledovat přes internet).
Prostředky se na stravovací konto studenta připisují do 5 pracovních dní od přijetí částky na účet školy.
Proto naplňte stravovací konto s dostatečným předstihem například 15. srpna 2017
b) Hotovostně platbou na pokladně školy každou Pondělí a Středu 10:30-12:00 a 12:40-14:10 hod.
Cena stravy pro ubytované studenty činí:
snídaně 18,- Kč, oběd 28,- Kč, večeře 21,- Kč, celkem: 67,- Kč/den
Nevyčerpané prostředky zůstávají na kontě strávníka a převádí se do nového školního roku.
POZOR Stravu musíte objednat (vybíráte ze dvou jídel). Není objednána automaticky!
Objednávku provedete:
1. buď přes internet www.strava.cz – STRAVOVACÍ KONTO (heslo obdržíte na pokladně při předání
přihlášky)
2. nebo na dobíjecím terminálu v jídelně.
Při nejasnostech kontaktujte:
p. Lucie Konečná, ekonomické odd. AG, telefon: 573 501 128, mail: konecna@agkm.cz
Podrobnosti ke stravování najdete na internetové adrese: www.agkm.cz/ag/jidelna.html
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

Přihláška ke stravování pro školní rok 2017 / 2018
Já……………………………….……………………….narozen/a……………………….……….
bytem ………………………………………………………………………………………….……
škola…………………………………….…………………………………třída…………..…….....
se přihlašuji ke stravování do školní jídelny Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Svým podpisem
vyjadřuji souhlas s podmínkami stravování dle platného Provozního řádu školní jídelny AG viz.
http://www.agkm.cz/ag/jidelna.html
Žák/student má nárok na dotovanou stravu pouze 1. den nemoci.

……………………………………………
podpis strávníka nebo zákonného zástupce

………………………………………………
razítko školy

Stravování

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži

tel.:

573 501 111

Pilařova 3, 767 01 Kroměříž

e-mail:

agkm@agkm.cz www.agkm.cz

(žáci/studenti ubytovaní na domově mládeže Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži)

Ubytovaní žáci/studenti mají možnost stravovat se ve školní jídelně, která se nachází v budově
školy. Žáci/studenti, kteří nastupují nově ke studiu a mají o stravování zájem, mohou vyřídit vše potřebné
již v měsíci červnu v úřední hodiny Po a St od 10:30-12:00 a 12:40-14:10 hod., nebo od 21.8.2017 v úřední
hodiny Po-Pá od 9:00-12:00 a 12:30-14:00 hod.
V den nástupu k ubytování (neděle 3.9.) nebude možné se ke stravování přihlásit. Při přihlašování
žáka ke stravování až v září jí bude možné odebírat nejdříve následující den po vložení hotovosti.
Co je potřeba vyřídit:
1. Vyplnit a přinést přihlášku ke stravování (viz návratka na konci tohoto dopisu)
2. Na pokladně AGKM zakoupit ČIP v hodnotě 200,- Kč (z toho je 100 Kč vratná záloha)
3. Nahlásit rodné číslo studenta - strávníka (bude používáno jako variabilní symbol k identifikaci plateb
na stravovacím kontě)

Pro objednávku stravy musíte nabít stravovací konto finančními prostředky buď:
a) Bezhotovostně na účet číslo 2268721369/0800 (stav stravovacího konta lze sledovat přes internet).
Prostředky se na stravovací konto studenta připisují do 5 pracovních dní od přijetí částky na účet školy.
Proto naplňte stravovací konto s dostatečným předstihem například 15. srpna 2017
b) Hotovostně platbou na pokladně školy každou Pondělí a Středu 10:30-12:00 a 12:40-14:10 hod.
Cena stravy pro ubytované studenty činí:
snídaně 18,- Kč, oběd 28,- Kč, večeře 21,- Kč, celkem: 67,- Kč/den
Nevyčerpané prostředky zůstávají na kontě strávníka a převádí se do nového školního roku.
POZOR Stravu musíte objednat (vybíráte ze dvou jídel). Není objednána automaticky!
Objednávku provedete:
1. buď přes internet www.strava.cz – STRAVOVACÍ KONTO (heslo obdržíte na pokladně při předání
přihlášky)
2. nebo na dobíjecím terminálu v jídelně.
Při nejasnostech kontaktujte:
p. Lucie Konečná, ekonomické odd. AG, telefon: 573 501 128, mail: konecna@agkm.cz
Podrobnosti ke stravování najdete na internetové adrese: www.agkm.cz/ag/jidelna.html
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

Přihláška ke stravování pro školní rok 2017 / 2018
Já……………………………….……………………….narozen/a……………………….……….
bytem ………………………………………………………………………………………….……
škola…………………………………….…………………………………třída…………..…….....
se přihlašuji ke stravování do školní jídelny Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Svým podpisem
vyjadřuji souhlas s podmínkami stravování dle platného Provozního řádu školní jídelny AG viz.
http://www.agkm.cz/ag/jidelna.html
Žák/student má nárok na dotovanou stravu pouze 1. den nemoci.

……………………………………………
podpis strávníka nebo zákonného zástupce

………………………………………………
razítko školy

Stravování

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži

tel.:

573 501 111

Pilařova 3, 767 01 Kroměříž

e-mail:

agkm@agkm.cz www.agkm.cz

(žáci/studenti ubytovaní na domově mládeže Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži)

Ubytovaní žáci/studenti mají možnost stravovat se ve školní jídelně, která se nachází v budově
školy. Žáci/studenti, kteří nastupují nově ke studiu a mají o stravování zájem, mohou vyřídit vše potřebné
již v měsíci červnu v úřední hodiny Po a St od 10:30-12:00 a 12:40-14:10 hod., nebo od 21.8.2017 v úřední
hodiny Po-Pá od 9:00-12:00 a 12:30-14:00 hod.
V den nástupu k ubytování (neděle 3.9.) nebude možné se ke stravování přihlásit. Při přihlašování
žáka ke stravování až v září jí bude možné odebírat nejdříve následující den po vložení hotovosti.
Co je potřeba vyřídit:
1. Vyplnit a přinést přihlášku ke stravování (viz návratka na konci tohoto dopisu)
2. Na pokladně AGKM zakoupit ČIP v hodnotě 200,- Kč (z toho je 100 Kč vratná záloha)
3. Nahlásit rodné číslo studenta - strávníka (bude používáno jako variabilní symbol k identifikaci plateb
na stravovacím kontě)

Pro objednávku stravy musíte nabít stravovací konto finančními prostředky buď:
a) Bezhotovostně na účet číslo 2268721369/0800 (stav stravovacího konta lze sledovat přes internet).
Prostředky se na stravovací konto studenta připisují do 5 pracovních dní od přijetí částky na účet školy.
Proto naplňte stravovací konto s dostatečným předstihem například 15. srpna 2017
b) Hotovostně platbou na pokladně školy každou Pondělí a Středu 10:30-12:00 a 12:40-14:10 hod.
Cena stravy pro ubytované studenty činí:
snídaně 18,- Kč, oběd 28,- Kč, večeře 21,- Kč, celkem: 67,- Kč/den
Nevyčerpané prostředky zůstávají na kontě strávníka a převádí se do nového školního roku.
POZOR Stravu musíte objednat (vybíráte ze dvou jídel). Není objednána automaticky!
Objednávku provedete:
1. buď přes internet www.strava.cz – STRAVOVACÍ KONTO (heslo obdržíte na pokladně při předání
přihlášky)
2. nebo na dobíjecím terminálu v jídelně.
Při nejasnostech kontaktujte:
p. Lucie Konečná, ekonomické odd. AG, telefon: 573 501 128, mail: konecna@agkm.cz
Podrobnosti ke stravování najdete na internetové adrese: www.agkm.cz/ag/jidelna.html
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

Přihláška ke stravování pro školní rok 2017 / 2018
Já……………………………….……………………….narozen/a……………………….……….
bytem ………………………………………………………………………………………….……
škola…………………………………….…………………………………třída…………..…….....
se přihlašuji ke stravování do školní jídelny Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Svým podpisem
vyjadřuji souhlas s podmínkami stravování dle platného Provozního řádu školní jídelny AG viz.
http://www.agkm.cz/ag/jidelna.html
Žák/student má nárok na dotovanou stravu pouze 1. den nemoci.

……………………………………………
podpis strávníka nebo zákonného zástupce

………………………………………………
razítko školy

Stravování

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži

tel.:

573 501 111

Pilařova 3, 767 01 Kroměříž

e-mail:

agkm@agkm.cz www.agkm.cz

(žáci/studenti ubytovaní na domově mládeže Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži)

Ubytovaní žáci/studenti mají možnost stravovat se ve školní jídelně, která se nachází v budově
školy. Žáci/studenti, kteří nastupují nově ke studiu a mají o stravování zájem, mohou vyřídit vše potřebné
již v měsíci červnu v úřední hodiny Po a St od 10:30-12:00 a 12:40-14:10 hod., nebo od 21.8.2017 v úřední
hodiny Po-Pá od 9:00-12:00 a 12:30-14:00 hod.
V den nástupu k ubytování (neděle 3.9.) nebude možné se ke stravování přihlásit. Při přihlašování
žáka ke stravování až v září jí bude možné odebírat nejdříve následující den po vložení hotovosti.
Co je potřeba vyřídit:
1. Vyplnit a přinést přihlášku ke stravování (viz návratka na konci tohoto dopisu)
2. Na pokladně AGKM zakoupit ČIP v hodnotě 200,- Kč (z toho je 100 Kč vratná záloha)
3. Nahlásit rodné číslo studenta - strávníka (bude používáno jako variabilní symbol k identifikaci plateb
na stravovacím kontě)

Pro objednávku stravy musíte nabít stravovací konto finančními prostředky buď:
a) Bezhotovostně na účet číslo 2268721369/0800 (stav stravovacího konta lze sledovat přes internet).
Prostředky se na stravovací konto studenta připisují do 5 pracovních dní od přijetí částky na účet školy.
Proto naplňte stravovací konto s dostatečným předstihem například 15. srpna 2017
b) Hotovostně platbou na pokladně školy každou Pondělí a Středu 10:30-12:00 a 12:40-14:10 hod.
Cena stravy pro ubytované studenty činí:
snídaně 18,- Kč, oběd 28,- Kč, večeře 21,- Kč, celkem: 67,- Kč/den
Nevyčerpané prostředky zůstávají na kontě strávníka a převádí se do nového školního roku.
POZOR Stravu musíte objednat (vybíráte ze dvou jídel). Není objednána automaticky!
Objednávku provedete:
1. buď přes internet www.strava.cz – STRAVOVACÍ KONTO (heslo obdržíte na pokladně při předání
přihlášky)
2. nebo na dobíjecím terminálu v jídelně.
Při nejasnostech kontaktujte:
p. Lucie Konečná, ekonomické odd. AG, telefon: 573 501 128, mail: konecna@agkm.cz
Podrobnosti ke stravování najdete na internetové adrese: www.agkm.cz/ag/jidelna.html
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

Přihláška ke stravování pro školní rok 2017 / 2018
Já……………………………….……………………….narozen/a……………………….……….
bytem ………………………………………………………………………………………….……
škola…………………………………….…………………………………třída…………..…….....
se přihlašuji ke stravování do školní jídelny Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Svým podpisem
vyjadřuji souhlas s podmínkami stravování dle platného Provozního řádu školní jídelny AG viz.
http://www.agkm.cz/ag/jidelna.html
Žák/student má nárok na dotovanou stravu pouze 1. den nemoci.

……………………………………………
podpis strávníka nebo zákonného zástupce

………………………………………………
razítko školy

Stravování

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži

tel.:

573 501 111

Pilařova 3, 767 01 Kroměříž

e-mail:

agkm@agkm.cz www.agkm.cz

(žáci/studenti ubytovaní na domově mládeže Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži)

Ubytovaní žáci/studenti mají možnost stravovat se ve školní jídelně, která se nachází v budově
školy. Žáci/studenti, kteří nastupují nově ke studiu a mají o stravování zájem, mohou vyřídit vše potřebné
již v měsíci červnu v úřední hodiny Po a St od 10:30-12:00 a 12:40-14:10 hod., nebo od 21.8.2017 v úřední
hodiny Po-Pá od 9:00-12:00 a 12:30-14:00 hod.
V den nástupu k ubytování (neděle 3.9.) nebude možné se ke stravování přihlásit. Při přihlašování
žáka ke stravování až v září jí bude možné odebírat nejdříve následující den po vložení hotovosti.
Co je potřeba vyřídit:
1. Vyplnit a přinést přihlášku ke stravování (viz návratka na konci tohoto dopisu)
2. Na pokladně AGKM zakoupit ČIP v hodnotě 200,- Kč (z toho je 100 Kč vratná záloha)
3. Nahlásit rodné číslo studenta - strávníka (bude používáno jako variabilní symbol k identifikaci plateb
na stravovacím kontě)

Pro objednávku stravy musíte nabít stravovací konto finančními prostředky buď:
a) Bezhotovostně na účet číslo 2268721369/0800 (stav stravovacího konta lze sledovat přes internet).
Prostředky se na stravovací konto studenta připisují do 5 pracovních dní od přijetí částky na účet školy.
Proto naplňte stravovací konto s dostatečným předstihem například 15. srpna 2017
b) Hotovostně platbou na pokladně školy každou Pondělí a Středu 10:30-12:00 a 12:40-14:10 hod.
Cena stravy pro ubytované studenty činí:
snídaně 18,- Kč, oběd 28,- Kč, večeře 21,- Kč, celkem: 67,- Kč/den
Nevyčerpané prostředky zůstávají na kontě strávníka a převádí se do nového školního roku.
POZOR Stravu musíte objednat (vybíráte ze dvou jídel). Není objednána automaticky!
Objednávku provedete:
1. buď přes internet www.strava.cz – STRAVOVACÍ KONTO (heslo obdržíte na pokladně při předání
přihlášky)
2. nebo na dobíjecím terminálu v jídelně.
Při nejasnostech kontaktujte:
p. Lucie Konečná, ekonomické odd. AG, telefon: 573 501 128, mail: konecna@agkm.cz
Podrobnosti ke stravování najdete na internetové adrese: www.agkm.cz/ag/jidelna.html
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

Přihláška ke stravování pro školní rok 2017 / 2018
Já……………………………….……………………….narozen/a……………………….……….
bytem ………………………………………………………………………………………….……
škola…………………………………….…………………………………třída…………..…….....
se přihlašuji ke stravování do školní jídelny Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Svým podpisem
vyjadřuji souhlas s podmínkami stravování dle platného Provozního řádu školní jídelny AG viz.
http://www.agkm.cz/ag/jidelna.html
Žák/student má nárok na dotovanou stravu pouze 1. den nemoci.

……………………………………………
podpis strávníka nebo zákonného zástupce

………………………………………………
razítko školy

Stravování

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži

tel.:

573 501 111

Pilařova 3, 767 01 Kroměříž

e-mail:

agkm@agkm.cz www.agkm.cz

(žáci/studenti ubytovaní na domově mládeže Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži)

Ubytovaní žáci/studenti mají možnost stravovat se ve školní jídelně, která se nachází v budově
školy. Žáci/studenti, kteří nastupují nově ke studiu a mají o stravování zájem, mohou vyřídit vše potřebné
již v měsíci červnu v úřední hodiny Po a St od 10:30-12:00 a 12:40-14:10 hod., nebo od 21.8.2017 v úřední
hodiny Po-Pá od 9:00-12:00 a 12:30-14:00 hod.
V den nástupu k ubytování (neděle 3.9.) nebude možné se ke stravování přihlásit. Při přihlašování
žáka ke stravování až v září jí bude možné odebírat nejdříve následující den po vložení hotovosti.
Co je potřeba vyřídit:
1. Vyplnit a přinést přihlášku ke stravování (viz návratka na konci tohoto dopisu)
2. Na pokladně AGKM zakoupit ČIP v hodnotě 200,- Kč (z toho je 100 Kč vratná záloha)
3. Nahlásit rodné číslo studenta - strávníka (bude používáno jako variabilní symbol k identifikaci plateb
na stravovacím kontě)

Pro objednávku stravy musíte nabít stravovací konto finančními prostředky buď:
a) Bezhotovostně na účet číslo 2268721369/0800 (stav stravovacího konta lze sledovat přes internet).
Prostředky se na stravovací konto studenta připisují do 5 pracovních dní od přijetí částky na účet školy.
Proto naplňte stravovací konto s dostatečným předstihem například 15. srpna 2017
b) Hotovostně platbou na pokladně školy každou Pondělí a Středu 10:30-12:00 a 12:40-14:10 hod.
Cena stravy pro ubytované studenty činí:
snídaně 18,- Kč, oběd 28,- Kč, večeře 21,- Kč, celkem: 67,- Kč/den
Nevyčerpané prostředky zůstávají na kontě strávníka a převádí se do nového školního roku.
POZOR Stravu musíte objednat (vybíráte ze dvou jídel). Není objednána automaticky!
Objednávku provedete:
1. buď přes internet www.strava.cz – STRAVOVACÍ KONTO (heslo obdržíte na pokladně při předání
přihlášky)
2. nebo na dobíjecím terminálu v jídelně.
Při nejasnostech kontaktujte:
p. Lucie Konečná, ekonomické odd. AG, telefon: 573 501 128, mail: konecna@agkm.cz
Podrobnosti ke stravování najdete na internetové adrese: www.agkm.cz/ag/jidelna.html
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

Přihláška ke stravování pro školní rok 2017 / 2018
Já……………………………….……………………….narozen/a……………………….……….
bytem ………………………………………………………………………………………….……
škola…………………………………….…………………………………třída…………..…….....
se přihlašuji ke stravování do školní jídelny Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Svým podpisem
vyjadřuji souhlas s podmínkami stravování dle platného Provozního řádu školní jídelny AG viz.
http://www.agkm.cz/ag/jidelna.html
Žák/student má nárok na dotovanou stravu pouze 1. den nemoci.

……………………………………………
podpis strávníka nebo zákonného zástupce

………………………………………………
razítko školy

Stravování

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži

tel.:

573 501 111

Pilařova 3, 767 01 Kroměříž

e-mail:

agkm@agkm.cz www.agkm.cz

(žáci/studenti ubytovaní na domově mládeže Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži)

Ubytovaní žáci/studenti mají možnost stravovat se ve školní jídelně, která se nachází v budově
školy. Žáci/studenti, kteří nastupují nově ke studiu a mají o stravování zájem, mohou vyřídit vše potřebné
již v měsíci červnu v úřední hodiny Po a St od 10:30-12:00 a 12:40-14:10 hod., nebo od 21.8.2017 v úřední
hodiny Po-Pá od 9:00-12:00 a 12:30-14:00 hod.
V den nástupu k ubytování (neděle 3.9.) nebude možné se ke stravování přihlásit. Při přihlašování
žáka ke stravování až v září jí bude možné odebírat nejdříve následující den po vložení hotovosti.
Co je potřeba vyřídit:
1. Vyplnit a přinést přihlášku ke stravování (viz návratka na konci tohoto dopisu)
2. Na pokladně AGKM zakoupit ČIP v hodnotě 200,- Kč (z toho je 100 Kč vratná záloha)
3. Nahlásit rodné číslo studenta - strávníka (bude používáno jako variabilní symbol k identifikaci plateb
na stravovacím kontě)

Pro objednávku stravy musíte nabít stravovací konto finančními prostředky buď:
a) Bezhotovostně na účet číslo 2268721369/0800 (stav stravovacího konta lze sledovat přes internet).
Prostředky se na stravovací konto studenta připisují do 5 pracovních dní od přijetí částky na účet školy.
Proto naplňte stravovací konto s dostatečným předstihem například 15. srpna 2017
b) Hotovostně platbou na pokladně školy každou Pondělí a Středu 10:30-12:00 a 12:40-14:10 hod.
Cena stravy pro ubytované studenty činí:
snídaně 18,- Kč, oběd 28,- Kč, večeře 21,- Kč, celkem: 67,- Kč/den
Nevyčerpané prostředky zůstávají na kontě strávníka a převádí se do nového školního roku.
POZOR Stravu musíte objednat (vybíráte ze dvou jídel). Není objednána automaticky!
Objednávku provedete:
1. buď přes internet www.strava.cz – STRAVOVACÍ KONTO (heslo obdržíte na pokladně při předání
přihlášky)
2. nebo na dobíjecím terminálu v jídelně.
Při nejasnostech kontaktujte:
p. Lucie Konečná, ekonomické odd. AG, telefon: 573 501 128, mail: konecna@agkm.cz
Podrobnosti ke stravování najdete na internetové adrese: www.agkm.cz/ag/jidelna.html
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

Přihláška ke stravování pro školní rok 2017 / 2018
Já……………………………….……………………….narozen/a……………………….……….
bytem ………………………………………………………………………………………….……
škola…………………………………….…………………………………třída…………..…….....
se přihlašuji ke stravování do školní jídelny Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Svým podpisem
vyjadřuji souhlas s podmínkami stravování dle platného Provozního řádu školní jídelny AG viz.
http://www.agkm.cz/ag/jidelna.html
Žák/student má nárok na dotovanou stravu pouze 1. den nemoci.
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podpis strávníka nebo zákonného zástupce

………………………………………………
razítko školy

Stravování

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži

tel.:

573 501 111

Pilařova 3, 767 01 Kroměříž

e-mail:

agkm@agkm.cz www.agkm.cz

(žáci/studenti ubytovaní na domově mládeže Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži)

Ubytovaní žáci/studenti mají možnost stravovat se ve školní jídelně, která se nachází v budově
školy. Žáci/studenti, kteří nastupují nově ke studiu a mají o stravování zájem, mohou vyřídit vše potřebné
již v měsíci červnu v úřední hodiny Po a St od 10:30-12:00 a 12:40-14:10 hod., nebo od 21.8.2017 v úřední
hodiny Po-Pá od 9:00-12:00 a 12:30-14:00 hod.
V den nástupu k ubytování (neděle 3.9.) nebude možné se ke stravování přihlásit. Při přihlašování
žáka ke stravování až v září jí bude možné odebírat nejdříve následující den po vložení hotovosti.
Co je potřeba vyřídit:
1. Vyplnit a přinést přihlášku ke stravování (viz návratka na konci tohoto dopisu)
2. Na pokladně AGKM zakoupit ČIP v hodnotě 200,- Kč (z toho je 100 Kč vratná záloha)
3. Nahlásit rodné číslo studenta - strávníka (bude používáno jako variabilní symbol k identifikaci plateb
na stravovacím kontě)

Pro objednávku stravy musíte nabít stravovací konto finančními prostředky buď:
a) Bezhotovostně na účet číslo 2268721369/0800 (stav stravovacího konta lze sledovat přes internet).
Prostředky se na stravovací konto studenta připisují do 5 pracovních dní od přijetí částky na účet školy.
Proto naplňte stravovací konto s dostatečným předstihem například 15. srpna 2017
b) Hotovostně platbou na pokladně školy každou Pondělí a Středu 10:30-12:00 a 12:40-14:10 hod.
Cena stravy pro ubytované studenty činí:
snídaně 18,- Kč, oběd 28,- Kč, večeře 21,- Kč, celkem: 67,- Kč/den
Nevyčerpané prostředky zůstávají na kontě strávníka a převádí se do nového školního roku.
POZOR Stravu musíte objednat (vybíráte ze dvou jídel). Není objednána automaticky!
Objednávku provedete:
1. buď přes internet www.strava.cz – STRAVOVACÍ KONTO (heslo obdržíte na pokladně při předání
přihlášky)
2. nebo na dobíjecím terminálu v jídelně.
Při nejasnostech kontaktujte:
p. Lucie Konečná, ekonomické odd. AG, telefon: 573 501 128, mail: konecna@agkm.cz
Podrobnosti ke stravování najdete na internetové adrese: www.agkm.cz/ag/jidelna.html
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

Přihláška ke stravování pro školní rok 2017 / 2018
Já……………………………….……………………….narozen/a……………………….……….
bytem ………………………………………………………………………………………….……
škola…………………………………….…………………………………třída…………..…….....
se přihlašuji ke stravování do školní jídelny Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Svým podpisem
vyjadřuji souhlas s podmínkami stravování dle platného Provozního řádu školní jídelny AG viz.
http://www.agkm.cz/ag/jidelna.html
Žák/student má nárok na dotovanou stravu pouze 1. den nemoci.

……………………………………………
podpis strávníka nebo zákonného zástupce

………………………………………………
razítko školy

Stravování

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži

tel.:

573 501 111

Pilařova 3, 767 01 Kroměříž

e-mail:

agkm@agkm.cz www.agkm.cz

(žáci/studenti ubytovaní na domově mládeže Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži)

Ubytovaní žáci/studenti mají možnost stravovat se ve školní jídelně, která se nachází v budově
školy. Žáci/studenti, kteří nastupují nově ke studiu a mají o stravování zájem, mohou vyřídit vše potřebné
již v měsíci červnu v úřední hodiny Po a St od 10:30-12:00 a 12:40-14:10 hod., nebo od 21.8.2017 v úřední
hodiny Po-Pá od 9:00-12:00 a 12:30-14:00 hod.
V den nástupu k ubytování (neděle 3.9.) nebude možné se ke stravování přihlásit. Při přihlašování
žáka ke stravování až v září jí bude možné odebírat nejdříve následující den po vložení hotovosti.
Co je potřeba vyřídit:
1. Vyplnit a přinést přihlášku ke stravování (viz návratka na konci tohoto dopisu)
2. Na pokladně AGKM zakoupit ČIP v hodnotě 200,- Kč (z toho je 100 Kč vratná záloha)
3. Nahlásit rodné číslo studenta - strávníka (bude používáno jako variabilní symbol k identifikaci plateb
na stravovacím kontě)

Pro objednávku stravy musíte nabít stravovací konto finančními prostředky buď:
a) Bezhotovostně na účet číslo 2268721369/0800 (stav stravovacího konta lze sledovat přes internet).
Prostředky se na stravovací konto studenta připisují do 5 pracovních dní od přijetí částky na účet školy.
Proto naplňte stravovací konto s dostatečným předstihem například 15. srpna 2017
b) Hotovostně platbou na pokladně školy každou Pondělí a Středu 10:30-12:00 a 12:40-14:10 hod.
Cena stravy pro ubytované studenty činí:
snídaně 18,- Kč, oběd 28,- Kč, večeře 21,- Kč, celkem: 67,- Kč/den
Nevyčerpané prostředky zůstávají na kontě strávníka a převádí se do nového školního roku.
POZOR Stravu musíte objednat (vybíráte ze dvou jídel). Není objednána automaticky!
Objednávku provedete:
1. buď přes internet www.strava.cz – STRAVOVACÍ KONTO (heslo obdržíte na pokladně při předání
přihlášky)
2. nebo na dobíjecím terminálu v jídelně.
Při nejasnostech kontaktujte:
p. Lucie Konečná, ekonomické odd. AG, telefon: 573 501 128, mail: konecna@agkm.cz
Podrobnosti ke stravování najdete na internetové adrese: www.agkm.cz/ag/jidelna.html
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

Přihláška ke stravování pro školní rok 2017 / 2018
Já……………………………….……………………….narozen/a……………………….……….
bytem ………………………………………………………………………………………….……
škola…………………………………….…………………………………třída…………..…….....
se přihlašuji ke stravování do školní jídelny Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Svým podpisem
vyjadřuji souhlas s podmínkami stravování dle platného Provozního řádu školní jídelny AG viz.
http://www.agkm.cz/ag/jidelna.html
Žák/student má nárok na dotovanou stravu pouze 1. den nemoci.

……………………………………………
podpis strávníka nebo zákonného zástupce

………………………………………………
razítko školy

Stravování

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži

tel.:

573 501 111

Pilařova 3, 767 01 Kroměříž

e-mail:

agkm@agkm.cz www.agkm.cz

(žáci/studenti ubytovaní na domově mládeže Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži)

Ubytovaní žáci/studenti mají možnost stravovat se ve školní jídelně, která se nachází v budově
školy. Žáci/studenti, kteří nastupují nově ke studiu a mají o stravování zájem, mohou vyřídit vše potřebné
již v měsíci červnu v úřední hodiny Po a St od 10:30-12:00 a 12:40-14:10 hod., nebo od 21.8.2017 v úřední
hodiny Po-Pá od 9:00-12:00 a 12:30-14:00 hod.
V den nástupu k ubytování (neděle 3.9.) nebude možné se ke stravování přihlásit. Při přihlašování
žáka ke stravování až v září jí bude možné odebírat nejdříve následující den po vložení hotovosti.
Co je potřeba vyřídit:
1. Vyplnit a přinést přihlášku ke stravování (viz návratka na konci tohoto dopisu)
2. Na pokladně AGKM zakoupit ČIP v hodnotě 200,- Kč (z toho je 100 Kč vratná záloha)
3. Nahlásit rodné číslo studenta - strávníka (bude používáno jako variabilní symbol k identifikaci plateb
na stravovacím kontě)

Pro objednávku stravy musíte nabít stravovací konto finančními prostředky buď:
a) Bezhotovostně na účet číslo 2268721369/0800 (stav stravovacího konta lze sledovat přes internet).
Prostředky se na stravovací konto studenta připisují do 5 pracovních dní od přijetí částky na účet školy.
Proto naplňte stravovací konto s dostatečným předstihem například 15. srpna 2017
b) Hotovostně platbou na pokladně školy každou Pondělí a Středu 10:30-12:00 a 12:40-14:10 hod.
Cena stravy pro ubytované studenty činí:
snídaně 18,- Kč, oběd 28,- Kč, večeře 21,- Kč, celkem: 67,- Kč/den
Nevyčerpané prostředky zůstávají na kontě strávníka a převádí se do nového školního roku.
POZOR Stravu musíte objednat (vybíráte ze dvou jídel). Není objednána automaticky!
Objednávku provedete:
1. buď přes internet www.strava.cz – STRAVOVACÍ KONTO (heslo obdržíte na pokladně při předání
přihlášky)
2. nebo na dobíjecím terminálu v jídelně.
Při nejasnostech kontaktujte:
p. Lucie Konečná, ekonomické odd. AG, telefon: 573 501 128, mail: konecna@agkm.cz
Podrobnosti ke stravování najdete na internetové adrese: www.agkm.cz/ag/jidelna.html
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

Přihláška ke stravování pro školní rok 2017 / 2018
Já……………………………….……………………….narozen/a……………………….……….
bytem ………………………………………………………………………………………….……
škola…………………………………….…………………………………třída…………..…….....
se přihlašuji ke stravování do školní jídelny Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Svým podpisem
vyjadřuji souhlas s podmínkami stravování dle platného Provozního řádu školní jídelny AG viz.
http://www.agkm.cz/ag/jidelna.html
Žák/student má nárok na dotovanou stravu pouze 1. den nemoci.

……………………………………………
podpis strávníka nebo zákonného zástupce

………………………………………………
razítko školy

Stravování

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži

tel.:

573 501 111

Pilařova 3, 767 01 Kroměříž

e-mail:

agkm@agkm.cz www.agkm.cz

(žáci/studenti ubytovaní na domově mládeže Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži)

Ubytovaní žáci/studenti mají možnost stravovat se ve školní jídelně, která se nachází v budově
školy. Žáci/studenti, kteří nastupují nově ke studiu a mají o stravování zájem, mohou vyřídit vše potřebné
již v měsíci červnu v úřední hodiny Po a St od 10:30-12:00 a 12:40-14:10 hod., nebo od 21.8.2017 v úřední
hodiny Po-Pá od 9:00-12:00 a 12:30-14:00 hod.
V den nástupu k ubytování (neděle 3.9.) nebude možné se ke stravování přihlásit. Při přihlašování
žáka ke stravování až v září jí bude možné odebírat nejdříve následující den po vložení hotovosti.
Co je potřeba vyřídit:
1. Vyplnit a přinést přihlášku ke stravování (viz návratka na konci tohoto dopisu)
2. Na pokladně AGKM zakoupit ČIP v hodnotě 200,- Kč (z toho je 100 Kč vratná záloha)
3. Nahlásit rodné číslo studenta - strávníka (bude používáno jako variabilní symbol k identifikaci plateb
na stravovacím kontě)

Pro objednávku stravy musíte nabít stravovací konto finančními prostředky buď:
a) Bezhotovostně na účet číslo 2268721369/0800 (stav stravovacího konta lze sledovat přes internet).
Prostředky se na stravovací konto studenta připisují do 5 pracovních dní od přijetí částky na účet školy.
Proto naplňte stravovací konto s dostatečným předstihem například 15. srpna 2017
b) Hotovostně platbou na pokladně školy každou Pondělí a Středu 10:30-12:00 a 12:40-14:10 hod.
Cena stravy pro ubytované studenty činí:
snídaně 18,- Kč, oběd 28,- Kč, večeře 21,- Kč, celkem: 67,- Kč/den
Nevyčerpané prostředky zůstávají na kontě strávníka a převádí se do nového školního roku.
POZOR Stravu musíte objednat (vybíráte ze dvou jídel). Není objednána automaticky!
Objednávku provedete:
1. buď přes internet www.strava.cz – STRAVOVACÍ KONTO (heslo obdržíte na pokladně při předání
přihlášky)
2. nebo na dobíjecím terminálu v jídelně.
Při nejasnostech kontaktujte:
p. Lucie Konečná, ekonomické odd. AG, telefon: 573 501 128, mail: konecna@agkm.cz
Podrobnosti ke stravování najdete na internetové adrese: www.agkm.cz/ag/jidelna.html
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

Přihláška ke stravování pro školní rok 2017 / 2018
Já……………………………….……………………….narozen/a……………………….……….
bytem ………………………………………………………………………………………….……
škola…………………………………….…………………………………třída…………..…….....
se přihlašuji ke stravování do školní jídelny Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Svým podpisem
vyjadřuji souhlas s podmínkami stravování dle platného Provozního řádu školní jídelny AG viz.
http://www.agkm.cz/ag/jidelna.html
Žák/student má nárok na dotovanou stravu pouze 1. den nemoci.
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razítko školy

Stravování
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tel.:
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Pilařova 3, 767 01 Kroměříž

e-mail:

agkm@agkm.cz www.agkm.cz

(žáci/studenti ubytovaní na domově mládeže Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži)

Ubytovaní žáci/studenti mají možnost stravovat se ve školní jídelně, která se nachází v budově
školy. Žáci/studenti, kteří nastupují nově ke studiu a mají o stravování zájem, mohou vyřídit vše potřebné
již v měsíci červnu v úřední hodiny Po a St od 10:30-12:00 a 12:40-14:10 hod., nebo od 21.8.2017 v úřední
hodiny Po-Pá od 9:00-12:00 a 12:30-14:00 hod.
V den nástupu k ubytování (neděle 3.9.) nebude možné se ke stravování přihlásit. Při přihlašování
žáka ke stravování až v září jí bude možné odebírat nejdříve následující den po vložení hotovosti.
Co je potřeba vyřídit:
1. Vyplnit a přinést přihlášku ke stravování (viz návratka na konci tohoto dopisu)
2. Na pokladně AGKM zakoupit ČIP v hodnotě 200,- Kč (z toho je 100 Kč vratná záloha)
3. Nahlásit rodné číslo studenta - strávníka (bude používáno jako variabilní symbol k identifikaci plateb
na stravovacím kontě)

Pro objednávku stravy musíte nabít stravovací konto finančními prostředky buď:
a) Bezhotovostně na účet číslo 2268721369/0800 (stav stravovacího konta lze sledovat přes internet).
Prostředky se na stravovací konto studenta připisují do 5 pracovních dní od přijetí částky na účet školy.
Proto naplňte stravovací konto s dostatečným předstihem například 15. srpna 2017
b) Hotovostně platbou na pokladně školy každou Pondělí a Středu 10:30-12:00 a 12:40-14:10 hod.
Cena stravy pro ubytované studenty činí:
snídaně 18,- Kč, oběd 28,- Kč, večeře 21,- Kč, celkem: 67,- Kč/den
Nevyčerpané prostředky zůstávají na kontě strávníka a převádí se do nového školního roku.
POZOR Stravu musíte objednat (vybíráte ze dvou jídel). Není objednána automaticky!
Objednávku provedete:
1. buď přes internet www.strava.cz – STRAVOVACÍ KONTO (heslo obdržíte na pokladně při předání
přihlášky)
2. nebo na dobíjecím terminálu v jídelně.
Při nejasnostech kontaktujte:
p. Lucie Konečná, ekonomické odd. AG, telefon: 573 501 128, mail: konecna@agkm.cz
Podrobnosti ke stravování najdete na internetové adrese: www.agkm.cz/ag/jidelna.html
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

Přihláška ke stravování pro školní rok 2017 / 2018
Já……………………………….……………………….narozen/a……………………….……….
bytem ………………………………………………………………………………………….……
škola…………………………………….…………………………………třída…………..…….....
se přihlašuji ke stravování do školní jídelny Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Svým podpisem
vyjadřuji souhlas s podmínkami stravování dle platného Provozního řádu školní jídelny AG viz.
http://www.agkm.cz/ag/jidelna.html
Žák/student má nárok na dotovanou stravu pouze 1. den nemoci.

……………………………………………
podpis strávníka nebo zákonného zástupce

………………………………………………
razítko školy

Stravování

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži

tel.:

573 501 111

Pilařova 3, 767 01 Kroměříž

e-mail:

agkm@agkm.cz www.agkm.cz

(žáci/studenti ubytovaní na domově mládeže Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži)

Ubytovaní žáci/studenti mají možnost stravovat se ve školní jídelně, která se nachází v budově
školy. Žáci/studenti, kteří nastupují nově ke studiu a mají o stravování zájem, mohou vyřídit vše potřebné
již v měsíci červnu v úřední hodiny Po a St od 10:30-12:00 a 12:40-14:10 hod., nebo od 21.8.2017 v úřední
hodiny Po-Pá od 9:00-12:00 a 12:30-14:00 hod.
V den nástupu k ubytování (neděle 3.9.) nebude možné se ke stravování přihlásit. Při přihlašování
žáka ke stravování až v září jí bude možné odebírat nejdříve následující den po vložení hotovosti.
Co je potřeba vyřídit:
1. Vyplnit a přinést přihlášku ke stravování (viz návratka na konci tohoto dopisu)
2. Na pokladně AGKM zakoupit ČIP v hodnotě 200,- Kč (z toho je 100 Kč vratná záloha)
3. Nahlásit rodné číslo studenta - strávníka (bude používáno jako variabilní symbol k identifikaci plateb
na stravovacím kontě)

Pro objednávku stravy musíte nabít stravovací konto finančními prostředky buď:
a) Bezhotovostně na účet číslo 2268721369/0800 (stav stravovacího konta lze sledovat přes internet).
Prostředky se na stravovací konto studenta připisují do 5 pracovních dní od přijetí částky na účet školy.
Proto naplňte stravovací konto s dostatečným předstihem například 15. srpna 2017
b) Hotovostně platbou na pokladně školy každou Pondělí a Středu 10:30-12:00 a 12:40-14:10 hod.
Cena stravy pro ubytované studenty činí:
snídaně 18,- Kč, oběd 28,- Kč, večeře 21,- Kč, celkem: 67,- Kč/den
Nevyčerpané prostředky zůstávají na kontě strávníka a převádí se do nového školního roku.
POZOR Stravu musíte objednat (vybíráte ze dvou jídel). Není objednána automaticky!
Objednávku provedete:
1. buď přes internet www.strava.cz – STRAVOVACÍ KONTO (heslo obdržíte na pokladně při předání
přihlášky)
2. nebo na dobíjecím terminálu v jídelně.
Při nejasnostech kontaktujte:
p. Lucie Konečná, ekonomické odd. AG, telefon: 573 501 128, mail: konecna@agkm.cz
Podrobnosti ke stravování najdete na internetové adrese: www.agkm.cz/ag/jidelna.html
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

Přihláška ke stravování pro školní rok 2017 / 2018
Já……………………………….……………………….narozen/a……………………….……….
bytem ………………………………………………………………………………………….……
škola…………………………………….…………………………………třída…………..…….....
se přihlašuji ke stravování do školní jídelny Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Svým podpisem
vyjadřuji souhlas s podmínkami stravování dle platného Provozního řádu školní jídelny AG viz.
http://www.agkm.cz/ag/jidelna.html
Žák/student má nárok na dotovanou stravu pouze 1. den nemoci.

……………………………………………
podpis strávníka nebo zákonného zástupce

………………………………………………
razítko školy

Stravování

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži

tel.:

573 501 111

Pilařova 3, 767 01 Kroměříž

e-mail:

agkm@agkm.cz www.agkm.cz

(žáci/studenti ubytovaní na domově mládeže Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži)

Ubytovaní žáci/studenti mají možnost stravovat se ve školní jídelně, která se nachází v budově
školy. Žáci/studenti, kteří nastupují nově ke studiu a mají o stravování zájem, mohou vyřídit vše potřebné
již v měsíci červnu v úřední hodiny Po a St od 10:30-12:00 a 12:40-14:10 hod., nebo od 21.8.2017 v úřední
hodiny Po-Pá od 9:00-12:00 a 12:30-14:00 hod.
V den nástupu k ubytování (neděle 3.9.) nebude možné se ke stravování přihlásit. Při přihlašování
žáka ke stravování až v září jí bude možné odebírat nejdříve následující den po vložení hotovosti.
Co je potřeba vyřídit:
1. Vyplnit a přinést přihlášku ke stravování (viz návratka na konci tohoto dopisu)
2. Na pokladně AGKM zakoupit ČIP v hodnotě 200,- Kč (z toho je 100 Kč vratná záloha)
3. Nahlásit rodné číslo studenta - strávníka (bude používáno jako variabilní symbol k identifikaci plateb
na stravovacím kontě)

Pro objednávku stravy musíte nabít stravovací konto finančními prostředky buď:
a) Bezhotovostně na účet číslo 2268721369/0800 (stav stravovacího konta lze sledovat přes internet).
Prostředky se na stravovací konto studenta připisují do 5 pracovních dní od přijetí částky na účet školy.
Proto naplňte stravovací konto s dostatečným předstihem například 15. srpna 2017
b) Hotovostně platbou na pokladně školy každou Pondělí a Středu 10:30-12:00 a 12:40-14:10 hod.
Cena stravy pro ubytované studenty činí:
snídaně 18,- Kč, oběd 28,- Kč, večeře 21,- Kč, celkem: 67,- Kč/den
Nevyčerpané prostředky zůstávají na kontě strávníka a převádí se do nového školního roku.
POZOR Stravu musíte objednat (vybíráte ze dvou jídel). Není objednána automaticky!
Objednávku provedete:
1. buď přes internet www.strava.cz – STRAVOVACÍ KONTO (heslo obdržíte na pokladně při předání
přihlášky)
2. nebo na dobíjecím terminálu v jídelně.
Při nejasnostech kontaktujte:
p. Lucie Konečná, ekonomické odd. AG, telefon: 573 501 128, mail: konecna@agkm.cz
Podrobnosti ke stravování najdete na internetové adrese: www.agkm.cz/ag/jidelna.html
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

Přihláška ke stravování pro školní rok 2017 / 2018
Já……………………………….……………………….narozen/a……………………….……….
bytem ………………………………………………………………………………………….……
škola…………………………………….…………………………………třída…………..…….....
se přihlašuji ke stravování do školní jídelny Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Svým podpisem
vyjadřuji souhlas s podmínkami stravování dle platného Provozního řádu školní jídelny AG viz.
http://www.agkm.cz/ag/jidelna.html
Žák/student má nárok na dotovanou stravu pouze 1. den nemoci.

……………………………………………
podpis strávníka nebo zákonného zástupce

………………………………………………
razítko školy

Stravování

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži

tel.:

573 501 111

Pilařova 3, 767 01 Kroměříž

e-mail:

agkm@agkm.cz www.agkm.cz

(žáci/studenti ubytovaní na domově mládeže Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži)

Ubytovaní žáci/studenti mají možnost stravovat se ve školní jídelně, která se nachází v budově
školy. Žáci/studenti, kteří nastupují nově ke studiu a mají o stravování zájem, mohou vyřídit vše potřebné
již v měsíci červnu v úřední hodiny Po a St od 10:30-12:00 a 12:40-14:10 hod., nebo od 21.8.2017 v úřední
hodiny Po-Pá od 9:00-12:00 a 12:30-14:00 hod.
V den nástupu k ubytování (neděle 3.9.) nebude možné se ke stravování přihlásit. Při přihlašování
žáka ke stravování až v září jí bude možné odebírat nejdříve následující den po vložení hotovosti.
Co je potřeba vyřídit:
1. Vyplnit a přinést přihlášku ke stravování (viz návratka na konci tohoto dopisu)
2. Na pokladně AGKM zakoupit ČIP v hodnotě 200,- Kč (z toho je 100 Kč vratná záloha)
3. Nahlásit rodné číslo studenta - strávníka (bude používáno jako variabilní symbol k identifikaci plateb
na stravovacím kontě)

Pro objednávku stravy musíte nabít stravovací konto finančními prostředky buď:
a) Bezhotovostně na účet číslo 2268721369/0800 (stav stravovacího konta lze sledovat přes internet).
Prostředky se na stravovací konto studenta připisují do 5 pracovních dní od přijetí částky na účet školy.
Proto naplňte stravovací konto s dostatečným předstihem například 15. srpna 2017
b) Hotovostně platbou na pokladně školy každou Pondělí a Středu 10:30-12:00 a 12:40-14:10 hod.
Cena stravy pro ubytované studenty činí:
snídaně 18,- Kč, oběd 28,- Kč, večeře 21,- Kč, celkem: 67,- Kč/den
Nevyčerpané prostředky zůstávají na kontě strávníka a převádí se do nového školního roku.
POZOR Stravu musíte objednat (vybíráte ze dvou jídel). Není objednána automaticky!
Objednávku provedete:
1. buď přes internet www.strava.cz – STRAVOVACÍ KONTO (heslo obdržíte na pokladně při předání
přihlášky)
2. nebo na dobíjecím terminálu v jídelně.
Při nejasnostech kontaktujte:
p. Lucie Konečná, ekonomické odd. AG, telefon: 573 501 128, mail: konecna@agkm.cz
Podrobnosti ke stravování najdete na internetové adrese: www.agkm.cz/ag/jidelna.html
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

Přihláška ke stravování pro školní rok 2017 / 2018
Já……………………………….……………………….narozen/a……………………….……….
bytem ………………………………………………………………………………………….……
škola…………………………………….…………………………………třída…………..…….....
se přihlašuji ke stravování do školní jídelny Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Svým podpisem
vyjadřuji souhlas s podmínkami stravování dle platného Provozního řádu školní jídelny AG viz.
http://www.agkm.cz/ag/jidelna.html
Žák/student má nárok na dotovanou stravu pouze 1. den nemoci.

……………………………………………
podpis strávníka nebo zákonného zástupce

………………………………………………
razítko školy

Stravování

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži

tel.:

573 501 111

Pilařova 3, 767 01 Kroměříž

e-mail:

agkm@agkm.cz www.agkm.cz

(žáci/studenti ubytovaní na domově mládeže Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži)

Ubytovaní žáci/studenti mají možnost stravovat se ve školní jídelně, která se nachází v budově
školy. Žáci/studenti, kteří nastupují nově ke studiu a mají o stravování zájem, mohou vyřídit vše potřebné
již v měsíci červnu v úřední hodiny Po a St od 10:30-12:00 a 12:40-14:10 hod., nebo od 21.8.2017 v úřední
hodiny Po-Pá od 9:00-12:00 a 12:30-14:00 hod.
V den nástupu k ubytování (neděle 3.9.) nebude možné se ke stravování přihlásit. Při přihlašování
žáka ke stravování až v září jí bude možné odebírat nejdříve následující den po vložení hotovosti.
Co je potřeba vyřídit:
1. Vyplnit a přinést přihlášku ke stravování (viz návratka na konci tohoto dopisu)
2. Na pokladně AGKM zakoupit ČIP v hodnotě 200,- Kč (z toho je 100 Kč vratná záloha)
3. Nahlásit rodné číslo studenta - strávníka (bude používáno jako variabilní symbol k identifikaci plateb
na stravovacím kontě)

Pro objednávku stravy musíte nabít stravovací konto finančními prostředky buď:
a) Bezhotovostně na účet číslo 2268721369/0800 (stav stravovacího konta lze sledovat přes internet).
Prostředky se na stravovací konto studenta připisují do 5 pracovních dní od přijetí částky na účet školy.
Proto naplňte stravovací konto s dostatečným předstihem například 15. srpna 2017
b) Hotovostně platbou na pokladně školy každou Pondělí a Středu 10:30-12:00 a 12:40-14:10 hod.
Cena stravy pro ubytované studenty činí:
snídaně 18,- Kč, oběd 28,- Kč, večeře 21,- Kč, celkem: 67,- Kč/den
Nevyčerpané prostředky zůstávají na kontě strávníka a převádí se do nového školního roku.
POZOR Stravu musíte objednat (vybíráte ze dvou jídel). Není objednána automaticky!
Objednávku provedete:
1. buď přes internet www.strava.cz – STRAVOVACÍ KONTO (heslo obdržíte na pokladně při předání
přihlášky)
2. nebo na dobíjecím terminálu v jídelně.
Při nejasnostech kontaktujte:
p. Lucie Konečná, ekonomické odd. AG, telefon: 573 501 128, mail: konecna@agkm.cz
Podrobnosti ke stravování najdete na internetové adrese: www.agkm.cz/ag/jidelna.html
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

Přihláška ke stravování pro školní rok 2017 / 2018
Já……………………………….……………………….narozen/a……………………….……….
bytem ………………………………………………………………………………………….……
škola…………………………………….…………………………………třída…………..…….....
se přihlašuji ke stravování do školní jídelny Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Svým podpisem
vyjadřuji souhlas s podmínkami stravování dle platného Provozního řádu školní jídelny AG viz.
http://www.agkm.cz/ag/jidelna.html
Žák/student má nárok na dotovanou stravu pouze 1. den nemoci.

……………………………………………
podpis strávníka nebo zákonného zástupce

………………………………………………
razítko školy

Stravování

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži

tel.:

573 501 111

Pilařova 3, 767 01 Kroměříž

e-mail:

agkm@agkm.cz www.agkm.cz

(žáci/studenti ubytovaní na domově mládeže Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži)

Ubytovaní žáci/studenti mají možnost stravovat se ve školní jídelně, která se nachází v budově
školy. Žáci/studenti, kteří nastupují nově ke studiu a mají o stravování zájem, mohou vyřídit vše potřebné
již v měsíci červnu v úřední hodiny Po a St od 10:30-12:00 a 12:40-14:10 hod., nebo od 21.8.2017 v úřední
hodiny Po-Pá od 9:00-12:00 a 12:30-14:00 hod.
V den nástupu k ubytování (neděle 3.9.) nebude možné se ke stravování přihlásit. Při přihlašování
žáka ke stravování až v září jí bude možné odebírat nejdříve následující den po vložení hotovosti.
Co je potřeba vyřídit:
1. Vyplnit a přinést přihlášku ke stravování (viz návratka na konci tohoto dopisu)
2. Na pokladně AGKM zakoupit ČIP v hodnotě 200,- Kč (z toho je 100 Kč vratná záloha)
3. Nahlásit rodné číslo studenta - strávníka (bude používáno jako variabilní symbol k identifikaci plateb
na stravovacím kontě)

Pro objednávku stravy musíte nabít stravovací konto finančními prostředky buď:
a) Bezhotovostně na účet číslo 2268721369/0800 (stav stravovacího konta lze sledovat přes internet).
Prostředky se na stravovací konto studenta připisují do 5 pracovních dní od přijetí částky na účet školy.
Proto naplňte stravovací konto s dostatečným předstihem například 15. srpna 2017
b) Hotovostně platbou na pokladně školy každou Pondělí a Středu 10:30-12:00 a 12:40-14:10 hod.
Cena stravy pro ubytované studenty činí:
snídaně 18,- Kč, oběd 28,- Kč, večeře 21,- Kč, celkem: 67,- Kč/den
Nevyčerpané prostředky zůstávají na kontě strávníka a převádí se do nového školního roku.
POZOR Stravu musíte objednat (vybíráte ze dvou jídel). Není objednána automaticky!
Objednávku provedete:
1. buď přes internet www.strava.cz – STRAVOVACÍ KONTO (heslo obdržíte na pokladně při předání
přihlášky)
2. nebo na dobíjecím terminálu v jídelně.
Při nejasnostech kontaktujte:
p. Lucie Konečná, ekonomické odd. AG, telefon: 573 501 128, mail: konecna@agkm.cz
Podrobnosti ke stravování najdete na internetové adrese: www.agkm.cz/ag/jidelna.html
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

Přihláška ke stravování pro školní rok 2017 / 2018
Já……………………………….……………………….narozen/a……………………….……….
bytem ………………………………………………………………………………………….……
škola…………………………………….…………………………………třída…………..…….....
se přihlašuji ke stravování do školní jídelny Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Svým podpisem
vyjadřuji souhlas s podmínkami stravování dle platného Provozního řádu školní jídelny AG viz.
http://www.agkm.cz/ag/jidelna.html
Žák/student má nárok na dotovanou stravu pouze 1. den nemoci.

……………………………………………
podpis strávníka nebo zákonného zástupce

………………………………………………
razítko školy

Stravování

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži

tel.:

573 501 111

Pilařova 3, 767 01 Kroměříž

e-mail:

agkm@agkm.cz www.agkm.cz

(žáci/studenti ubytovaní na domově mládeže Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži)

Ubytovaní žáci/studenti mají možnost stravovat se ve školní jídelně, která se nachází v budově
školy. Žáci/studenti, kteří nastupují nově ke studiu a mají o stravování zájem, mohou vyřídit vše potřebné
již v měsíci červnu v úřední hodiny Po a St od 10:30-12:00 a 12:40-14:10 hod., nebo od 21.8.2017 v úřední
hodiny Po-Pá od 9:00-12:00 a 12:30-14:00 hod.
V den nástupu k ubytování (neděle 3.9.) nebude možné se ke stravování přihlásit. Při přihlašování
žáka ke stravování až v září jí bude možné odebírat nejdříve následující den po vložení hotovosti.
Co je potřeba vyřídit:
1. Vyplnit a přinést přihlášku ke stravování (viz návratka na konci tohoto dopisu)
2. Na pokladně AGKM zakoupit ČIP v hodnotě 200,- Kč (z toho je 100 Kč vratná záloha)
3. Nahlásit rodné číslo studenta - strávníka (bude používáno jako variabilní symbol k identifikaci plateb
na stravovacím kontě)

Pro objednávku stravy musíte nabít stravovací konto finančními prostředky buď:
a) Bezhotovostně na účet číslo 2268721369/0800 (stav stravovacího konta lze sledovat přes internet).
Prostředky se na stravovací konto studenta připisují do 5 pracovních dní od přijetí částky na účet školy.
Proto naplňte stravovací konto s dostatečným předstihem například 15. srpna 2017
b) Hotovostně platbou na pokladně školy každou Pondělí a Středu 10:30-12:00 a 12:40-14:10 hod.
Cena stravy pro ubytované studenty činí:
snídaně 18,- Kč, oběd 28,- Kč, večeře 21,- Kč, celkem: 67,- Kč/den
Nevyčerpané prostředky zůstávají na kontě strávníka a převádí se do nového školního roku.
POZOR Stravu musíte objednat (vybíráte ze dvou jídel). Není objednána automaticky!
Objednávku provedete:
1. buď přes internet www.strava.cz – STRAVOVACÍ KONTO (heslo obdržíte na pokladně při předání
přihlášky)
2. nebo na dobíjecím terminálu v jídelně.
Při nejasnostech kontaktujte:
p. Lucie Konečná, ekonomické odd. AG, telefon: 573 501 128, mail: konecna@agkm.cz
Podrobnosti ke stravování najdete na internetové adrese: www.agkm.cz/ag/jidelna.html
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

Přihláška ke stravování pro školní rok 2017 / 2018
Já……………………………….……………………….narozen/a……………………….……….
bytem ………………………………………………………………………………………….……
škola…………………………………….…………………………………třída…………..…….....
se přihlašuji ke stravování do školní jídelny Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Svým podpisem
vyjadřuji souhlas s podmínkami stravování dle platného Provozního řádu školní jídelny AG viz.
http://www.agkm.cz/ag/jidelna.html
Žák/student má nárok na dotovanou stravu pouze 1. den nemoci.

……………………………………………
podpis strávníka nebo zákonného zástupce

………………………………………………
razítko školy

Stravování

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži

tel.:

573 501 111

Pilařova 3, 767 01 Kroměříž

e-mail:

agkm@agkm.cz www.agkm.cz

(žáci/studenti ubytovaní na domově mládeže Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži)

Ubytovaní žáci/studenti mají možnost stravovat se ve školní jídelně, která se nachází v budově
školy. Žáci/studenti, kteří nastupují nově ke studiu a mají o stravování zájem, mohou vyřídit vše potřebné
již v měsíci červnu v úřední hodiny Po a St od 10:30-12:00 a 12:40-14:10 hod., nebo od 21.8.2017 v úřední
hodiny Po-Pá od 9:00-12:00 a 12:30-14:00 hod.
V den nástupu k ubytování (neděle 3.9.) nebude možné se ke stravování přihlásit. Při přihlašování
žáka ke stravování až v září jí bude možné odebírat nejdříve následující den po vložení hotovosti.
Co je potřeba vyřídit:
1. Vyplnit a přinést přihlášku ke stravování (viz návratka na konci tohoto dopisu)
2. Na pokladně AGKM zakoupit ČIP v hodnotě 200,- Kč (z toho je 100 Kč vratná záloha)
3. Nahlásit rodné číslo studenta - strávníka (bude používáno jako variabilní symbol k identifikaci plateb
na stravovacím kontě)

Pro objednávku stravy musíte nabít stravovací konto finančními prostředky buď:
a) Bezhotovostně na účet číslo 2268721369/0800 (stav stravovacího konta lze sledovat přes internet).
Prostředky se na stravovací konto studenta připisují do 5 pracovních dní od přijetí částky na účet školy.
Proto naplňte stravovací konto s dostatečným předstihem například 15. srpna 2017
b) Hotovostně platbou na pokladně školy každou Pondělí a Středu 10:30-12:00 a 12:40-14:10 hod.
Cena stravy pro ubytované studenty činí:
snídaně 18,- Kč, oběd 28,- Kč, večeře 21,- Kč, celkem: 67,- Kč/den
Nevyčerpané prostředky zůstávají na kontě strávníka a převádí se do nového školního roku.
POZOR Stravu musíte objednat (vybíráte ze dvou jídel). Není objednána automaticky!
Objednávku provedete:
1. buď přes internet www.strava.cz – STRAVOVACÍ KONTO (heslo obdržíte na pokladně při předání
přihlášky)
2. nebo na dobíjecím terminálu v jídelně.
Při nejasnostech kontaktujte:
p. Lucie Konečná, ekonomické odd. AG, telefon: 573 501 128, mail: konecna@agkm.cz
Podrobnosti ke stravování najdete na internetové adrese: www.agkm.cz/ag/jidelna.html
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

Přihláška ke stravování pro školní rok 2017 / 2018
Já……………………………….……………………….narozen/a……………………….……….
bytem ………………………………………………………………………………………….……
škola…………………………………….…………………………………třída…………..…….....
se přihlašuji ke stravování do školní jídelny Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Svým podpisem
vyjadřuji souhlas s podmínkami stravování dle platného Provozního řádu školní jídelny AG viz.
http://www.agkm.cz/ag/jidelna.html
Žák/student má nárok na dotovanou stravu pouze 1. den nemoci.

……………………………………………
podpis strávníka nebo zákonného zástupce

………………………………………………
razítko školy

Stravování

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži

tel.:

573 501 111

Pilařova 3, 767 01 Kroměříž

e-mail:

agkm@agkm.cz www.agkm.cz

(žáci/studenti ubytovaní na domově mládeže Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži)

Ubytovaní žáci/studenti mají možnost stravovat se ve školní jídelně, která se nachází v budově
školy. Žáci/studenti, kteří nastupují nově ke studiu a mají o stravování zájem, mohou vyřídit vše potřebné
již v měsíci červnu v úřední hodiny Po a St od 10:30-12:00 a 12:40-14:10 hod., nebo od 21.8.2017 v úřední
hodiny Po-Pá od 9:00-12:00 a 12:30-14:00 hod.
V den nástupu k ubytování (neděle 3.9.) nebude možné se ke stravování přihlásit. Při přihlašování
žáka ke stravování až v září jí bude možné odebírat nejdříve následující den po vložení hotovosti.
Co je potřeba vyřídit:
1. Vyplnit a přinést přihlášku ke stravování (viz návratka na konci tohoto dopisu)
2. Na pokladně AGKM zakoupit ČIP v hodnotě 200,- Kč (z toho je 100 Kč vratná záloha)
3. Nahlásit rodné číslo studenta - strávníka (bude používáno jako variabilní symbol k identifikaci plateb
na stravovacím kontě)

Pro objednávku stravy musíte nabít stravovací konto finančními prostředky buď:
a) Bezhotovostně na účet číslo 2268721369/0800 (stav stravovacího konta lze sledovat přes internet).
Prostředky se na stravovací konto studenta připisují do 5 pracovních dní od přijetí částky na účet školy.
Proto naplňte stravovací konto s dostatečným předstihem například 15. srpna 2017
b) Hotovostně platbou na pokladně školy každou Pondělí a Středu 10:30-12:00 a 12:40-14:10 hod.
Cena stravy pro ubytované studenty činí:
snídaně 18,- Kč, oběd 28,- Kč, večeře 21,- Kč, celkem: 67,- Kč/den
Nevyčerpané prostředky zůstávají na kontě strávníka a převádí se do nového školního roku.
POZOR Stravu musíte objednat (vybíráte ze dvou jídel). Není objednána automaticky!
Objednávku provedete:
1. buď přes internet www.strava.cz – STRAVOVACÍ KONTO (heslo obdržíte na pokladně při předání
přihlášky)
2. nebo na dobíjecím terminálu v jídelně.
Při nejasnostech kontaktujte:
p. Lucie Konečná, ekonomické odd. AG, telefon: 573 501 128, mail: konecna@agkm.cz
Podrobnosti ke stravování najdete na internetové adrese: www.agkm.cz/ag/jidelna.html
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

Přihláška ke stravování pro školní rok 2017 / 2018
Já……………………………….……………………….narozen/a……………………….……….
bytem ………………………………………………………………………………………….……
škola…………………………………….…………………………………třída…………..…….....
se přihlašuji ke stravování do školní jídelny Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Svým podpisem
vyjadřuji souhlas s podmínkami stravování dle platného Provozního řádu školní jídelny AG viz.
http://www.agkm.cz/ag/jidelna.html
Žák/student má nárok na dotovanou stravu pouze 1. den nemoci.

……………………………………………
podpis strávníka nebo zákonného zástupce

………………………………………………
razítko školy

Stravování

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži

tel.:

573 501 111

Pilařova 3, 767 01 Kroměříž

e-mail:

agkm@agkm.cz www.agkm.cz

(žáci/studenti ubytovaní na domově mládeže Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži)

Ubytovaní žáci/studenti mají možnost stravovat se ve školní jídelně, která se nachází v budově
školy. Žáci/studenti, kteří nastupují nově ke studiu a mají o stravování zájem, mohou vyřídit vše potřebné
již v měsíci červnu v úřední hodiny Po a St od 10:30-12:00 a 12:40-14:10 hod., nebo od 21.8.2017 v úřední
hodiny Po-Pá od 9:00-12:00 a 12:30-14:00 hod.
V den nástupu k ubytování (neděle 3.9.) nebude možné se ke stravování přihlásit. Při přihlašování
žáka ke stravování až v září jí bude možné odebírat nejdříve následující den po vložení hotovosti.
Co je potřeba vyřídit:
1. Vyplnit a přinést přihlášku ke stravování (viz návratka na konci tohoto dopisu)
2. Na pokladně AGKM zakoupit ČIP v hodnotě 200,- Kč (z toho je 100 Kč vratná záloha)
3. Nahlásit rodné číslo studenta - strávníka (bude používáno jako variabilní symbol k identifikaci plateb
na stravovacím kontě)

Pro objednávku stravy musíte nabít stravovací konto finančními prostředky buď:
a) Bezhotovostně na účet číslo 2268721369/0800 (stav stravovacího konta lze sledovat přes internet).
Prostředky se na stravovací konto studenta připisují do 5 pracovních dní od přijetí částky na účet školy.
Proto naplňte stravovací konto s dostatečným předstihem například 15. srpna 2017
b) Hotovostně platbou na pokladně školy každou Pondělí a Středu 10:30-12:00 a 12:40-14:10 hod.
Cena stravy pro ubytované studenty činí:
snídaně 18,- Kč, oběd 28,- Kč, večeře 21,- Kč, celkem: 67,- Kč/den
Nevyčerpané prostředky zůstávají na kontě strávníka a převádí se do nového školního roku.
POZOR Stravu musíte objednat (vybíráte ze dvou jídel). Není objednána automaticky!
Objednávku provedete:
1. buď přes internet www.strava.cz – STRAVOVACÍ KONTO (heslo obdržíte na pokladně při předání
přihlášky)
2. nebo na dobíjecím terminálu v jídelně.
Při nejasnostech kontaktujte:
p. Lucie Konečná, ekonomické odd. AG, telefon: 573 501 128, mail: konecna@agkm.cz
Podrobnosti ke stravování najdete na internetové adrese: www.agkm.cz/ag/jidelna.html
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

Přihláška ke stravování pro školní rok 2017 / 2018
Já……………………………….……………………….narozen/a……………………….……….
bytem ………………………………………………………………………………………….……
škola…………………………………….…………………………………třída…………..…….....
se přihlašuji ke stravování do školní jídelny Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Svým podpisem
vyjadřuji souhlas s podmínkami stravování dle platného Provozního řádu školní jídelny AG viz.
http://www.agkm.cz/ag/jidelna.html
Žák/student má nárok na dotovanou stravu pouze 1. den nemoci.

……………………………………………
podpis strávníka nebo zákonného zástupce

………………………………………………
razítko školy

Stravování

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži

tel.:

573 501 111

Pilařova 3, 767 01 Kroměříž

e-mail:

agkm@agkm.cz www.agkm.cz

(žáci/studenti ubytovaní na domově mládeže Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži)

Ubytovaní žáci/studenti mají možnost stravovat se ve školní jídelně, která se nachází v budově
školy. Žáci/studenti, kteří nastupují nově ke studiu a mají o stravování zájem, mohou vyřídit vše potřebné
již v měsíci červnu v úřední hodiny Po a St od 10:30-12:00 a 12:40-14:10 hod., nebo od 21.8.2017 v úřední
hodiny Po-Pá od 9:00-12:00 a 12:30-14:00 hod.
V den nástupu k ubytování (neděle 3.9.) nebude možné se ke stravování přihlásit. Při přihlašování
žáka ke stravování až v září jí bude možné odebírat nejdříve následující den po vložení hotovosti.
Co je potřeba vyřídit:
1. Vyplnit a přinést přihlášku ke stravování (viz návratka na konci tohoto dopisu)
2. Na pokladně AGKM zakoupit ČIP v hodnotě 200,- Kč (z toho je 100 Kč vratná záloha)
3. Nahlásit rodné číslo studenta - strávníka (bude používáno jako variabilní symbol k identifikaci plateb
na stravovacím kontě)

Pro objednávku stravy musíte nabít stravovací konto finančními prostředky buď:
a) Bezhotovostně na účet číslo 2268721369/0800 (stav stravovacího konta lze sledovat přes internet).
Prostředky se na stravovací konto studenta připisují do 5 pracovních dní od přijetí částky na účet školy.
Proto naplňte stravovací konto s dostatečným předstihem například 15. srpna 2017
b) Hotovostně platbou na pokladně školy každou Pondělí a Středu 10:30-12:00 a 12:40-14:10 hod.
Cena stravy pro ubytované studenty činí:
snídaně 18,- Kč, oběd 28,- Kč, večeře 21,- Kč, celkem: 67,- Kč/den
Nevyčerpané prostředky zůstávají na kontě strávníka a převádí se do nového školního roku.
POZOR Stravu musíte objednat (vybíráte ze dvou jídel). Není objednána automaticky!
Objednávku provedete:
1. buď přes internet www.strava.cz – STRAVOVACÍ KONTO (heslo obdržíte na pokladně při předání
přihlášky)
2. nebo na dobíjecím terminálu v jídelně.
Při nejasnostech kontaktujte:
p. Lucie Konečná, ekonomické odd. AG, telefon: 573 501 128, mail: konecna@agkm.cz
Podrobnosti ke stravování najdete na internetové adrese: www.agkm.cz/ag/jidelna.html
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

Přihláška ke stravování pro školní rok 2017 / 2018
Já……………………………….……………………….narozen/a……………………….……….
bytem ………………………………………………………………………………………….……
škola…………………………………….…………………………………třída…………..…….....
se přihlašuji ke stravování do školní jídelny Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Svým podpisem
vyjadřuji souhlas s podmínkami stravování dle platného Provozního řádu školní jídelny AG viz.
http://www.agkm.cz/ag/jidelna.html
Žák/student má nárok na dotovanou stravu pouze 1. den nemoci.

……………………………………………
podpis strávníka nebo zákonného zástupce

………………………………………………
razítko školy

Stravování

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži

tel.:

573 501 111

Pilařova 3, 767 01 Kroměříž

e-mail:

agkm@agkm.cz www.agkm.cz

(žáci/studenti ubytovaní na domově mládeže Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži)

Ubytovaní žáci/studenti mají možnost stravovat se ve školní jídelně, která se nachází v budově
školy. Žáci/studenti, kteří nastupují nově ke studiu a mají o stravování zájem, mohou vyřídit vše potřebné
již v měsíci červnu v úřední hodiny Po a St od 10:30-12:00 a 12:40-14:10 hod., nebo od 21.8.2017 v úřední
hodiny Po-Pá od 9:00-12:00 a 12:30-14:00 hod.
V den nástupu k ubytování (neděle 3.9.) nebude možné se ke stravování přihlásit. Při přihlašování
žáka ke stravování až v září jí bude možné odebírat nejdříve následující den po vložení hotovosti.
Co je potřeba vyřídit:
1. Vyplnit a přinést přihlášku ke stravování (viz návratka na konci tohoto dopisu)
2. Na pokladně AGKM zakoupit ČIP v hodnotě 200,- Kč (z toho je 100 Kč vratná záloha)
3. Nahlásit rodné číslo studenta - strávníka (bude používáno jako variabilní symbol k identifikaci plateb
na stravovacím kontě)

Pro objednávku stravy musíte nabít stravovací konto finančními prostředky buď:
a) Bezhotovostně na účet číslo 2268721369/0800 (stav stravovacího konta lze sledovat přes internet).
Prostředky se na stravovací konto studenta připisují do 5 pracovních dní od přijetí částky na účet školy.
Proto naplňte stravovací konto s dostatečným předstihem například 15. srpna 2017
b) Hotovostně platbou na pokladně školy každou Pondělí a Středu 10:30-12:00 a 12:40-14:10 hod.
Cena stravy pro ubytované studenty činí:
snídaně 18,- Kč, oběd 28,- Kč, večeře 21,- Kč, celkem: 67,- Kč/den
Nevyčerpané prostředky zůstávají na kontě strávníka a převádí se do nového školního roku.
POZOR Stravu musíte objednat (vybíráte ze dvou jídel). Není objednána automaticky!
Objednávku provedete:
1. buď přes internet www.strava.cz – STRAVOVACÍ KONTO (heslo obdržíte na pokladně při předání
přihlášky)
2. nebo na dobíjecím terminálu v jídelně.
Při nejasnostech kontaktujte:
p. Lucie Konečná, ekonomické odd. AG, telefon: 573 501 128, mail: konecna@agkm.cz
Podrobnosti ke stravování najdete na internetové adrese: www.agkm.cz/ag/jidelna.html
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

Přihláška ke stravování pro školní rok 2017 / 2018
Já……………………………….……………………….narozen/a……………………….……….
bytem ………………………………………………………………………………………….……
škola…………………………………….…………………………………třída…………..…….....
se přihlašuji ke stravování do školní jídelny Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Svým podpisem
vyjadřuji souhlas s podmínkami stravování dle platného Provozního řádu školní jídelny AG viz.
http://www.agkm.cz/ag/jidelna.html
Žák/student má nárok na dotovanou stravu pouze 1. den nemoci.

……………………………………………
podpis strávníka nebo zákonného zástupce

………………………………………………
razítko školy

Stravování

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži

tel.:

573 501 111

Pilařova 3, 767 01 Kroměříž

e-mail:

agkm@agkm.cz www.agkm.cz

(žáci/studenti ubytovaní na domově mládeže Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži)

Ubytovaní žáci/studenti mají možnost stravovat se ve školní jídelně, která se nachází v budově
školy. Žáci/studenti, kteří nastupují nově ke studiu a mají o stravování zájem, mohou vyřídit vše potřebné
již v měsíci červnu v úřední hodiny Po a St od 10:30-12:00 a 12:40-14:10 hod., nebo od 21.8.2017 v úřední
hodiny Po-Pá od 9:00-12:00 a 12:30-14:00 hod.
V den nástupu k ubytování (neděle 3.9.) nebude možné se ke stravování přihlásit. Při přihlašování
žáka ke stravování až v září jí bude možné odebírat nejdříve následující den po vložení hotovosti.
Co je potřeba vyřídit:
1. Vyplnit a přinést přihlášku ke stravování (viz návratka na konci tohoto dopisu)
2. Na pokladně AGKM zakoupit ČIP v hodnotě 200,- Kč (z toho je 100 Kč vratná záloha)
3. Nahlásit rodné číslo studenta - strávníka (bude používáno jako variabilní symbol k identifikaci plateb
na stravovacím kontě)

Pro objednávku stravy musíte nabít stravovací konto finančními prostředky buď:
a) Bezhotovostně na účet číslo 2268721369/0800 (stav stravovacího konta lze sledovat přes internet).
Prostředky se na stravovací konto studenta připisují do 5 pracovních dní od přijetí částky na účet školy.
Proto naplňte stravovací konto s dostatečným předstihem například 15. srpna 2017
b) Hotovostně platbou na pokladně školy každou Pondělí a Středu 10:30-12:00 a 12:40-14:10 hod.
Cena stravy pro ubytované studenty činí:
snídaně 18,- Kč, oběd 28,- Kč, večeře 21,- Kč, celkem: 67,- Kč/den
Nevyčerpané prostředky zůstávají na kontě strávníka a převádí se do nového školního roku.
POZOR Stravu musíte objednat (vybíráte ze dvou jídel). Není objednána automaticky!
Objednávku provedete:
1. buď přes internet www.strava.cz – STRAVOVACÍ KONTO (heslo obdržíte na pokladně při předání
přihlášky)
2. nebo na dobíjecím terminálu v jídelně.
Při nejasnostech kontaktujte:
p. Lucie Konečná, ekonomické odd. AG, telefon: 573 501 128, mail: konecna@agkm.cz
Podrobnosti ke stravování najdete na internetové adrese: www.agkm.cz/ag/jidelna.html
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

Přihláška ke stravování pro školní rok 2017 / 2018
Já……………………………….……………………….narozen/a……………………….……….
bytem ………………………………………………………………………………………….……
škola…………………………………….…………………………………třída…………..…….....
se přihlašuji ke stravování do školní jídelny Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Svým podpisem
vyjadřuji souhlas s podmínkami stravování dle platného Provozního řádu školní jídelny AG viz.
http://www.agkm.cz/ag/jidelna.html
Žák/student má nárok na dotovanou stravu pouze 1. den nemoci.

……………………………………………
podpis strávníka nebo zákonného zástupce

………………………………………………
razítko školy

Stravování

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži

tel.:

573 501 111

Pilařova 3, 767 01 Kroměříž

e-mail:

agkm@agkm.cz www.agkm.cz

(žáci/studenti ubytovaní na domově mládeže Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži)

Ubytovaní žáci/studenti mají možnost stravovat se ve školní jídelně, která se nachází v budově
školy. Žáci/studenti, kteří nastupují nově ke studiu a mají o stravování zájem, mohou vyřídit vše potřebné
již v měsíci červnu v úřední hodiny Po a St od 10:30-12:00 a 12:40-14:10 hod., nebo od 21.8.2017 v úřední
hodiny Po-Pá od 9:00-12:00 a 12:30-14:00 hod.
V den nástupu k ubytování (neděle 3.9.) nebude možné se ke stravování přihlásit. Při přihlašování
žáka ke stravování až v září jí bude možné odebírat nejdříve následující den po vložení hotovosti.
Co je potřeba vyřídit:
1. Vyplnit a přinést přihlášku ke stravování (viz návratka na konci tohoto dopisu)
2. Na pokladně AGKM zakoupit ČIP v hodnotě 200,- Kč (z toho je 100 Kč vratná záloha)
3. Nahlásit rodné číslo studenta - strávníka (bude používáno jako variabilní symbol k identifikaci plateb
na stravovacím kontě)

Pro objednávku stravy musíte nabít stravovací konto finančními prostředky buď:
a) Bezhotovostně na účet číslo 2268721369/0800 (stav stravovacího konta lze sledovat přes internet).
Prostředky se na stravovací konto studenta připisují do 5 pracovních dní od přijetí částky na účet školy.
Proto naplňte stravovací konto s dostatečným předstihem například 15. srpna 2017
b) Hotovostně platbou na pokladně školy každou Pondělí a Středu 10:30-12:00 a 12:40-14:10 hod.
Cena stravy pro ubytované studenty činí:
snídaně 18,- Kč, oběd 28,- Kč, večeře 21,- Kč, celkem: 67,- Kč/den
Nevyčerpané prostředky zůstávají na kontě strávníka a převádí se do nového školního roku.
POZOR Stravu musíte objednat (vybíráte ze dvou jídel). Není objednána automaticky!
Objednávku provedete:
1. buď přes internet www.strava.cz – STRAVOVACÍ KONTO (heslo obdržíte na pokladně při předání
přihlášky)
2. nebo na dobíjecím terminálu v jídelně.
Při nejasnostech kontaktujte:
p. Lucie Konečná, ekonomické odd. AG, telefon: 573 501 128, mail: konecna@agkm.cz
Podrobnosti ke stravování najdete na internetové adrese: www.agkm.cz/ag/jidelna.html
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

Přihláška ke stravování pro školní rok 2017 / 2018
Já……………………………….……………………….narozen/a……………………….……….
bytem ………………………………………………………………………………………….……
škola…………………………………….…………………………………třída…………..…….....
se přihlašuji ke stravování do školní jídelny Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Svým podpisem
vyjadřuji souhlas s podmínkami stravování dle platného Provozního řádu školní jídelny AG viz.
http://www.agkm.cz/ag/jidelna.html
Žák/student má nárok na dotovanou stravu pouze 1. den nemoci.

……………………………………………
podpis strávníka nebo zákonného zástupce

………………………………………………
razítko školy

Stravování

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži

tel.:

573 501 111

Pilařova 3, 767 01 Kroměříž

e-mail:

agkm@agkm.cz www.agkm.cz

(žáci/studenti ubytovaní na domově mládeže Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži)

Ubytovaní žáci/studenti mají možnost stravovat se ve školní jídelně, která se nachází v budově
školy. Žáci/studenti, kteří nastupují nově ke studiu a mají o stravování zájem, mohou vyřídit vše potřebné
již v měsíci červnu v úřední hodiny Po a St od 10:30-12:00 a 12:40-14:10 hod., nebo od 21.8.2017 v úřední
hodiny Po-Pá od 9:00-12:00 a 12:30-14:00 hod.
V den nástupu k ubytování (neděle 3.9.) nebude možné se ke stravování přihlásit. Při přihlašování
žáka ke stravování až v září jí bude možné odebírat nejdříve následující den po vložení hotovosti.
Co je potřeba vyřídit:
1. Vyplnit a přinést přihlášku ke stravování (viz návratka na konci tohoto dopisu)
2. Na pokladně AGKM zakoupit ČIP v hodnotě 200,- Kč (z toho je 100 Kč vratná záloha)
3. Nahlásit rodné číslo studenta - strávníka (bude používáno jako variabilní symbol k identifikaci plateb
na stravovacím kontě)

Pro objednávku stravy musíte nabít stravovací konto finančními prostředky buď:
a) Bezhotovostně na účet číslo 2268721369/0800 (stav stravovacího konta lze sledovat přes internet).
Prostředky se na stravovací konto studenta připisují do 5 pracovních dní od přijetí částky na účet školy.
Proto naplňte stravovací konto s dostatečným předstihem například 15. srpna 2017
b) Hotovostně platbou na pokladně školy každou Pondělí a Středu 10:30-12:00 a 12:40-14:10 hod.
Cena stravy pro ubytované studenty činí:
snídaně 18,- Kč, oběd 28,- Kč, večeře 21,- Kč, celkem: 67,- Kč/den
Nevyčerpané prostředky zůstávají na kontě strávníka a převádí se do nového školního roku.
POZOR Stravu musíte objednat (vybíráte ze dvou jídel). Není objednána automaticky!
Objednávku provedete:
1. buď přes internet www.strava.cz – STRAVOVACÍ KONTO (heslo obdržíte na pokladně při předání
přihlášky)
2. nebo na dobíjecím terminálu v jídelně.
Při nejasnostech kontaktujte:
p. Lucie Konečná, ekonomické odd. AG, telefon: 573 501 128, mail: konecna@agkm.cz
Podrobnosti ke stravování najdete na internetové adrese: www.agkm.cz/ag/jidelna.html
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

Přihláška ke stravování pro školní rok 2017 / 2018
Já……………………………….……………………….narozen/a……………………….……….
bytem ………………………………………………………………………………………….……
škola…………………………………….…………………………………třída…………..…….....
se přihlašuji ke stravování do školní jídelny Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Svým podpisem
vyjadřuji souhlas s podmínkami stravování dle platného Provozního řádu školní jídelny AG viz.
http://www.agkm.cz/ag/jidelna.html
Žák/student má nárok na dotovanou stravu pouze 1. den nemoci.

……………………………………………
podpis strávníka nebo zákonného zástupce

………………………………………………
razítko školy

Stravování

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži

tel.:

573 501 111

Pilařova 3, 767 01 Kroměříž

e-mail:

agkm@agkm.cz www.agkm.cz

(žáci/studenti ubytovaní na domově mládeže Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži)

Ubytovaní žáci/studenti mají možnost stravovat se ve školní jídelně, která se nachází v budově
školy. Žáci/studenti, kteří nastupují nově ke studiu a mají o stravování zájem, mohou vyřídit vše potřebné
již v měsíci červnu v úřední hodiny Po a St od 10:30-12:00 a 12:40-14:10 hod., nebo od 21.8.2017 v úřední
hodiny Po-Pá od 9:00-12:00 a 12:30-14:00 hod.
V den nástupu k ubytování (neděle 3.9.) nebude možné se ke stravování přihlásit. Při přihlašování
žáka ke stravování až v září jí bude možné odebírat nejdříve následující den po vložení hotovosti.
Co je potřeba vyřídit:
1. Vyplnit a přinést přihlášku ke stravování (viz návratka na konci tohoto dopisu)
2. Na pokladně AGKM zakoupit ČIP v hodnotě 200,- Kč (z toho je 100 Kč vratná záloha)
3. Nahlásit rodné číslo studenta - strávníka (bude používáno jako variabilní symbol k identifikaci plateb
na stravovacím kontě)

Pro objednávku stravy musíte nabít stravovací konto finančními prostředky buď:
a) Bezhotovostně na účet číslo 2268721369/0800 (stav stravovacího konta lze sledovat přes internet).
Prostředky se na stravovací konto studenta připisují do 5 pracovních dní od přijetí částky na účet školy.
Proto naplňte stravovací konto s dostatečným předstihem například 15. srpna 2017
b) Hotovostně platbou na pokladně školy každou Pondělí a Středu 10:30-12:00 a 12:40-14:10 hod.
Cena stravy pro ubytované studenty činí:
snídaně 18,- Kč, oběd 28,- Kč, večeře 21,- Kč, celkem: 67,- Kč/den
Nevyčerpané prostředky zůstávají na kontě strávníka a převádí se do nového školního roku.
POZOR Stravu musíte objednat (vybíráte ze dvou jídel). Není objednána automaticky!
Objednávku provedete:
1. buď přes internet www.strava.cz – STRAVOVACÍ KONTO (heslo obdržíte na pokladně při předání
přihlášky)
2. nebo na dobíjecím terminálu v jídelně.
Při nejasnostech kontaktujte:
p. Lucie Konečná, ekonomické odd. AG, telefon: 573 501 128, mail: konecna@agkm.cz
Podrobnosti ke stravování najdete na internetové adrese: www.agkm.cz/ag/jidelna.html
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

Přihláška ke stravování pro školní rok 2017 / 2018
Já……………………………….……………………….narozen/a……………………….……….
bytem ………………………………………………………………………………………….……
škola…………………………………….…………………………………třída…………..…….....
se přihlašuji ke stravování do školní jídelny Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Svým podpisem
vyjadřuji souhlas s podmínkami stravování dle platného Provozního řádu školní jídelny AG viz.
http://www.agkm.cz/ag/jidelna.html
Žák/student má nárok na dotovanou stravu pouze 1. den nemoci.

……………………………………………
podpis strávníka nebo zákonného zástupce

………………………………………………
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Stravování

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži

tel.:

573 501 111

Pilařova 3, 767 01 Kroměříž

e-mail:

agkm@agkm.cz www.agkm.cz

(žáci/studenti ubytovaní na domově mládeže Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži)

Ubytovaní žáci/studenti mají možnost stravovat se ve školní jídelně, která se nachází v budově
školy. Žáci/studenti, kteří nastupují nově ke studiu a mají o stravování zájem, mohou vyřídit vše potřebné
již v měsíci červnu v úřední hodiny Po a St od 10:30-12:00 a 12:40-14:10 hod., nebo od 21.8.2017 v úřední
hodiny Po-Pá od 9:00-12:00 a 12:30-14:00 hod.
V den nástupu k ubytování (neděle 3.9.) nebude možné se ke stravování přihlásit. Při přihlašování
žáka ke stravování až v září jí bude možné odebírat nejdříve následující den po vložení hotovosti.
Co je potřeba vyřídit:
1. Vyplnit a přinést přihlášku ke stravování (viz návratka na konci tohoto dopisu)
2. Na pokladně AGKM zakoupit ČIP v hodnotě 200,- Kč (z toho je 100 Kč vratná záloha)
3. Nahlásit rodné číslo studenta - strávníka (bude používáno jako variabilní symbol k identifikaci plateb
na stravovacím kontě)

Pro objednávku stravy musíte nabít stravovací konto finančními prostředky buď:
a) Bezhotovostně na účet číslo 2268721369/0800 (stav stravovacího konta lze sledovat přes internet).
Prostředky se na stravovací konto studenta připisují do 5 pracovních dní od přijetí částky na účet školy.
Proto naplňte stravovací konto s dostatečným předstihem například 15. srpna 2017
b) Hotovostně platbou na pokladně školy každou Pondělí a Středu 10:30-12:00 a 12:40-14:10 hod.
Cena stravy pro ubytované studenty činí:
snídaně 18,- Kč, oběd 28,- Kč, večeře 21,- Kč, celkem: 67,- Kč/den
Nevyčerpané prostředky zůstávají na kontě strávníka a převádí se do nového školního roku.
POZOR Stravu musíte objednat (vybíráte ze dvou jídel). Není objednána automaticky!
Objednávku provedete:
1. buď přes internet www.strava.cz – STRAVOVACÍ KONTO (heslo obdržíte na pokladně při předání
přihlášky)
2. nebo na dobíjecím terminálu v jídelně.
Při nejasnostech kontaktujte:
p. Lucie Konečná, ekonomické odd. AG, telefon: 573 501 128, mail: konecna@agkm.cz
Podrobnosti ke stravování najdete na internetové adrese: www.agkm.cz/ag/jidelna.html
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

Přihláška ke stravování pro školní rok 2017 / 2018
Já……………………………….……………………….narozen/a……………………….……….
bytem ………………………………………………………………………………………….……
škola…………………………………….…………………………………třída…………..…….....
se přihlašuji ke stravování do školní jídelny Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Svým podpisem
vyjadřuji souhlas s podmínkami stravování dle platného Provozního řádu školní jídelny AG viz.
http://www.agkm.cz/ag/jidelna.html
Žák/student má nárok na dotovanou stravu pouze 1. den nemoci.
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podpis strávníka nebo zákonného zástupce
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