Základní informace o školním stravování
na ZŠ Filipka Brno
Stravování provozuje Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola, Barvičova 85, 602 00 Brno
vedoucí ŠJ: David Nečas, tel.: 731 646 757, 543 429 138, e-mail: david.necas@bigy.cz
1. Ke stravování je nutné odevzdat vyplněnou přihlášku ke stravování a mít kladný kredit na svém
osobním účtu.
2. Kredit se doplňuje jednorázovým nebo trvalým příkazem (vždy do 25. na následující měsíc,
nejvýše na dva měsíce).
Číslo účtu školní jídelny 6877300277, kód banky 0100.
Při platbě je nutné uvést variabilní symbol, který Vám bude sdělen (variabilní symbol je osobní číslo
strávníka ne rodné číslo).
3. Při dostatečném kreditu na účtu má žák automaticky objednáno jídlo menu č.1.
Po domluvě lze nastavit objednávání pouze na vybrané dny.
Menu číslo 1 poskytuje vyváženou stravu (vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování), ostatní
menu nemusí splňovat podmínky vyvážené stravy.
4. Obědy lze přeobjednat nejpozději dva pracovní dny předem do 12,00 hod. na dny následující
na Adrese https://stravovani.bigy.cz , nebo na adrese www.bigy.cz (odkaz školní jídelna), případně
v aplikaci Mobilkredit2. Stažení je možné na Google play a Appstore.
Po stažení aplikace se vybere provozovatel: Biskupské gymnázium, Brno.
Přihlášení je stejné jako na stránkách https://stravovani.bigy.cz/webkredit/
Strávník má možnost volby ze dvou druhů jídel po domluvě lze zajistit menu s omezením lepku a
mléka.
Ke každému jídlu je možno odebrat 0,25 l nápoje.
Den před výdejem a v den výdeje lze jídlo objednat pouze z nabídky v burze.
5. Obědy lze odhlásit elektronicky na uvedených adresách nejpozději dva pracovní dny předem
do 12,00 hodin.
Den před výdejem a v den výdeje lze dát jídlo do burzy.
Pro nepřítomnost z důvodu onemocnění lze oběd odhlásit den před výdejem pouze telefonicky
nebo e-mailem do 12,00 hodin (nárok na dotovaný oběd je pouze první den nemoci).
6. Rodiče mohou nahlížet do přehledu odebraných jídel žáka prostřednictvím
objednávkového a informačního systému jídelny.
7. Ceník
Kategorie strávníka
Menu 1
Menu 2
Menu 3
Menu 4
Menu 7 a 8 diety

Nejmladší žáci 7 – 10 let
33 Kč
35 Kč
35 Kč
37 Kč
39 Kč

Mladší žáci 11 – 14 let
35 Kč
37 Kč
37 Kč
39 Kč
41 Kč

Do věkových skupin jsou žáci zařazováni na dobu celého školního roku. Do věkových skupin 7-10, 11-14, 15 let a více jsou
zařazeni žáci, kteří dovrší 11 a 15 let v daném školním období (příloha č. 2 k vyhlášce č. 107/2005 Sb., o školním stravování).
Školní rok je od 1. 9. do 31. 8.

Školní jídelna při ZŠ Filipka, Filipínského 1, 615 00 Brno

PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ OD 1. 9. 2022
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola, IČO: 00 532 525, se sídlem Barvičova 666/85, Stránice, 602 00
Brno (dále jen „Biskupské gymnázium“), zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) osobní údaje uvedené na této
přihlášce za účelem poskytování obědů ve školní jídelně, přijímání plateb, vedení účetnictví a zřízení
uživatelského účtu ve webovém rozhraní stravovani.bigy.cz/webkredit. V případě strávníků, jejichž
stravování je hrazeno za účasti jejich zaměstnavatele, budou osobní údaje předávány v nutné míře tomuto
zaměstnavateli.
Biskupské gymnázium jmenovalo pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je JUDr. Jakub Kříž, Ph.D.
Pověřence můžete kontaktovat na e-mailové adrese gdpr@jakubkriz.cz.
1. Příjmení a jméno: …………………………………………………
2. Datum narození: ………………………………
3. Třída: …………………..
4. Číslo účtu
(změnu účtu nutno hlásit):

-

kód
banky

Kredit se doplňuje jednorázovým nebo trvalým příkazem (vždy do 25. na následující měsíc, nejvýše
na dva měsíce).
5. Kontakt: ……………………………………………………………………………………………………
Svým podpisem stvrzuji, že jsem byl/a seznámen/a s Vnitřním řádem školní jídelny.
Přihláška ke stravování platí po celou dobu studia.
Přeplatky na stravném se vrací až po ukončení studia převodem na uvedený účet.

Datum: …………………….
Podpis zákonného zástupce žáka: …………………………………

