
Novinky ve školní jídelně – OPENCARD  
 

Milí strávníci,  

současně s otevřením nově zrekonstruované kuchyně a jídelny 

zavádíme nový stravovací program, jehož součástí bude také 

možnost použití Opencard k objednávce a výdeji obědů. Byl by tím  

nahrazen doposud používaný čip, za jehož pronajmutí požadujeme 

zálohu 130,- Kč. Někteří z Vás, a to i několikrát za školní rok, 

musíte při jeho ztrátě tento poplatek nenávratně uhradit. Vystavení Opencard na 

předplatných místech MHD je bezplatné. 

Použití Opencard má budoucnost! Kartu v budoucnosti budeme používat například také jako 

identifikační kartu pro vstup do školy, s její pomocí si budete moci vypůjčit knihy ve školní 

knihovně (již dnes můžete použít kartu k v síti městské knihovny), umožní kopírování a 

podobně. Kdo z Vás jezdí městskou hromadnou dopravou, tak kartu používá již dnes. 

V případě, že nebudete chtít k výdeji obědů využívat Opencard, školní jídelna zajistí jiné 

identifikační médium. Za toto médium však bude nutná úhrada jeho zálohy, jako tomu je u 

doposud používaných čipů.  
 

Ať už jsou Vaše názory na tuto tzv. „chytrou čipovou kartu“ jakékoliv, 

ať už ji máte, či teprve plánujete její pořízení, mají karty tohoto typu 

budoucnost. Nám se ve škole líbí i to, že každý žák, bude díky 

Opencard mít svůj „identifikační průkaz“. Již dnes, když s dětmi 

cestujeme MHD se často dostáváme do problému například při 

identifikaci stáří dítěte a tím i prokázání, zda má či nemá platit. 
 

Prosíme o vyplnění ankety a její navrácení zpět třídnímu učiteli nebo vedoucí 

školní jídelny.  

Termín odevzdání: 29. 4. 2011. Děkujeme. 

Marie Polívková, vedoucí ŠJ při ZŠ Kunratice 

--------------------------------------------- zde oddělte ------------------------------------------ 

NÁVRATKA  OPENCARD  - ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ 

 

Jméno: __________________________________      

 

Třída:   _______________     ZŠ Kunratice - Gymnázium Altis  *) 

                                                                                                                      *) 

 

Od září 2011 bude mé dítě chodit na obědy: 

 

 

ANO 

 

NE 

OPENCARD v současnosti již má: 

 

ANO NE 

OPENCARD nemá ale chceme mu ji pořídit: 

 

ANO NE 

OPENCARD mu nebudeme pořizovat: 
 

ANO NE 

*)svoji odpověď prosím zakroužkujte 

 

Dne: …………………………………………………          Podpis rodičů: ……………………………………………………………. 


