
ГІМНАЗІЯ ЕЛІШКИ КРАСНОГОРСЬКОЇ, ОГРАДНІ 55, ПРАГА 4 - MICHLE 

дотована організація 

ПРАВИЛА РОБОТИ ШКІЛЬНОЇ ЇДАЛЬНІ 

Харчування починається з подання заяви на харчування та 

                    придбанням ідентифікаційного чіпу. 

Ціна ідентифікаційного чіпа становить 90 крон - він не повертається і є 

власністю харчующогося. У разі втрати або знищення чип слід придбати знову. 

Для видачі обіду відвідувач їдальні використовує чіп, який він прикладає до датчика 

на видачі. 

Вибір з трьох страв – 1,2,3 

Замовляється на наступний навчальний день на датчики 1, 2, 3. 

Замовлення обіду або відмовлення від нього на той самий день в кабінеті завідувача 

їдальні 

- за телефоном 241 080 279 

- e-mail      jídelna@gekom.cz                                

тільки до 8,00 год. 

Час видачі в шкільній їдальні:                                                                               

11:30  -  14:00 – учні та співробітники 

У випадку, коли відвідувач не має при собі чіп, він повідомляє про своє ім’я на видачі і 

буде введено в датчик обіду вручну. Замовленний обід йому буде виданий.  

Замовлення обіду та відмова від нього: 

          виконують відвідувачі через веб-сайт або мобільний додаток strava.cz     

 до 14.00 год. 

Оплата обідів здійснюється наперед на рахунок ШЇ - 2701504614/2010 завжди 25 числа 

наступного місяця (з 25 серпня по вересень). 

 

Перераховуючи суму на рахунок ШЇ, обіди автоматично вважаются замовленими на 

наступний місяць. Відвідувачу автоматично замовлено обід № 1. Відвідувач (або 

законний опікун учня) зобов’язаний негайно повідомити про можливу відсутність 

відвідувача в офіс ШЇ та відмовитись від обіду. Якщо вони цього не зроблять, обіди 

втрачаються без компенсації. У перший день відсутності в школі обід можна забрати у 

власний посуд. У випадку довшої відсутності обіди повинні бути відмовленні. 

Кожному відвідувачу замовится обід від понеділка до п’ятниці. 

        Оплату харчування також можна здійснити готівкою в офісі ШЇ.   

     

         Ціни на харчування встановлюються таким чином у рамках цих фінансових 

стандартів: 

           

                Для відвідувачів вищої (1-4 клас 4-х річного навчання) гімназії 40 крон/ 

обід - щомісячна оплата становить 840 крон 

           

Діє з 21 січня 2022 року 



 

Адаптаційний курс для першого класу 
Збраславіце 2022 

 

Метою адаптаційного курсу є знайомство учнів, знайомство з класним керівником, з 
іншими вчителями, шкільним психологом. Курс також може полегшити орієнтацію в 
системі навчання в гімназії Елішки Красногорської. 
Дата: 5 вересня - 7 вересня 2022 року 
 

Місце проведення: 
База відпочинку Zbraslavice (поблизу Zruče nad Sázavou) 
www.zbraslavice.eu 
 

Проживання: 
У розпорядженні учнів та викладачів нашої гімназії будуть цегляні чотиримісні котеджі. 
Ми зможемо використовувати загальну кімнату, класну кімнату, сполртивний зал і 
особливо ігровий майданчик та зовнішні простори пристосовані для вільного часу. 
 
Харчування: 
3-х разове харчування з режимом пиття. 
 
Виїзд: 
Зустріч відбудеться 5 вересня 2022 року о 9:30 на стоянці біля будівлі школи 
(поруч з магазином «Žabka») 
 

Прибуття: 
Очікуване відправлення зі Збраславіц відбудеться 7 вересня 2022 року поблизу 13:30. 
Прибуття до будівлі гімназії близько 15 - 15:30. 
 

Ціна: 
2500 крон 
№ рахунку: Fio banka 2601504617/2010, variabilní symbol: 71 
 
Ім’я та прізвище студента необхідно ввести в поле для одержувача. 
Дата оплати: 30 серпня 2022 року 
 
Що взяти з собою: 
Спортивний і зручний одяг та відповідне взуття (кросівки та спортивні сандалі), плащ 
(водонепроникна куртка з капюшоном), канцелярскі потреби, зошит, текстильний 
шалик або хустка, улюблена книга, музичний інструмент вітаєтся, спортивний 
інвентар, такий як ракетка для пінг-понгу або бадмінтону, фрісбі, ліхтарик, пляшка для 
пиття 
 
Просимо студентів не брати з собою цінні речі, немає можливості їх зберігати. 
 
У п’ятницю, 2 вересня, учні подають класному керівнику такі документи: 
 
- Анкета про стан здоров'я (алергії, дієти) 
- Підтвердження оплати курсу від банку (принт скрін тощо) 
- Копія картки страхувальника 
 
 
Будь ласка, візьміть до автобуса довідку про інфекційні хвороби. 

=> 30. 6. 2022

svejnoha
Cross-Out



Заява на адаптаційний курс 
 
 
Цим я реєструю свою дитину на адаптаційний курс, який проходить у 
Збраславіцах (біля Zruče nad Sázavou). Я зобов’язуюся оплатити курс (сума 2500 
крон) до 30 серпня 2022 року. 
 
……………………………………    ……………………………… 
   Ім'я та прізвище дитини          Ідентифікаційний номер народження дитини 
 
 ......................................................................................................................................  
 
 ......................................................................................................................................  

Адреса постійного проживання дитини 
 
 
 
В(місто)…………………… дата…………………2022. 

 
 

……………………………… 
Ім'я та прізвище законного опікуна дитини 

 
 

……………………………… 
Підпис законного опікуна дитини 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Анкета про стан здоров’я 

 

Прізвище та ім’я студента:…………………………………………………………………. 
 
Страхова компанія дитини:……………………………………………............................. 
 
 
Можливі проблеми зі здоров’ям, ускладнення:…………………………………………. 
 
 
У дитини алергія на:…………………………………………………………………………. 
 
 
Він/вона приймає такі ліки:…………………………………………………………………. 
 

Номер телефону батьків:…………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Декларацiя відсутності інфекційних хвороб 

 

Підтверджую, що лікуючий лікар не призначив дитині:_____________________ 

дата народження:_______________________ 

а також іншим особам, які проживають разом із ним/нею, зміну режиму. У 

дитини немає гострих симптомів захворювання (діарея, температура тощо). 

Санітарний і лікуючий лікар не призначали карантин для дитини. Також мені не 

відомо, щоб за останні два тижні ця дитина контактувала з людьми, які 

захворіли на інфекційне захворювання.  

 

Дитина може брати участь в адаптаційному курсі 2022 року.  

Ця декларація не повинна бути старше 1 дня! 

 

 
У Празі (дата):_____________ Підпис законного опікуна: ___________________ 
 


