Stravování v jídelně SSHL Frýdlant, pracoviště Hejnice
Stravování studentů:
Školní jídelna zajišťuje studentům celodenní stravování formou snídaně, svačiny, oběda a večeře.
Odpolední svačina a druhá večeře je spojena s večeří.
Nabídka jídel respektuje pravidla zdravé výživy.
Kapacita v jídelně je 72 míst.

Stravování pro veřejnost:
Rovněž zajišťuje stravování pro své zaměstnance, důchodce a cizí strávníky.
Ceník:
Cena pro studenty:
snídaně

12,50 Kč

svačina

10,50 Kč

oběd

30,00 Kč

svačina

07,00 Kč

večeře

30,00 Kč

celkem strava na 1 den

90,00 Kč

Cena (s DPH) pro ostatní strávníky v běžném týdnu:

snídaně

svačina

oběd

večeře

zaměstnanci
a důchodci
cizí strávníci
v běžném týdnu

-

-

31,00 – 37,00 Kč

-

24,20 Kč

18,15 Kč

65,00 Kč

51,00 Kč

víkendová akce

67,00 Kč

117,00 Kč

100,00 Kč

Při platbě v hotovosti se zaokrouhluje konečná částka za odebranou stravu
/počet obědů x normativ/.
Dietní stravování není ve škole zavedeno.
Jídla se žákům vydávají ke konzumaci pouze v jídelně, výjimku tvoří svačiny do odborného výcviku a
cestovní balíčky, které jsou žákem nebo pedagogickým zaměstnancem hlášeny 1 den dopředu.

Způsoby hrazení stravného:

Žáci hradí zálohy nejpozději do 10. dne následujícího měsíce.
Úhrady jsou prováděny v hotovosti a převodem na běžný účet školy
u Komerční banky č. 8000131-461/0100.
Při platbě na běžný účet je třeba uvádět variabilní symbol – rodné číslo studenta.

Přihlašování stravy:
Zájemce o stravování písemně vyplní formulář Přihláška strávníka ke stravování. S podpisem
zákonného zástupce a svým ji odevzdá vedoucí školního stravování.
Přihlásit se ke stravování nebo odhlásit je třeba nejméně jeden den předem u vedoucí školní jídelny.

Odhlašování stravy a zasílání připomínek ke stravování:
Odhlášení stravy telefonem na číslo 482 416 611,
nebo e-mail: durdisova.vladka@leshej.cz nejpozději do 08,00 hod. v den nemoci.

Pokud je nemoc delší jak 1 týden, prosíme o písemnou omluvu, nebo na výše uvedený e-mail.

Výdej jídel:
OV

TE

zaměstnanci, ostatní strávníci

snídaně

07.00 - 07.25

07.00 – 07.25

-

svačina

10.00 – 10.15

10.05 – 10.20

-

oběd

13.30 – 14.00

12.00 – 13.30

večeře

17.45 – 18.15

11.30 – 13.30

Stravovací komise:

Jsou zde zastoupeni studenti z obou domovů mládeže, kuchařka a vedoucí školní jídelny.
Schází se po dvou měsících a jsou zde řešeny připomínky studentů ke stravě apod.

