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Pokyny všem strávníkům ke stravování ve školní jídelně
Cena oběda stanovena na 30,- Kč/oběd. V případě celodenního stravování je tato částka
90,-Kč/den (snídaně + přesnídávka 23,-Kč, oběd 30,- Kč, svačina 7,-Kč, večeře + večeře II
30,- Kč).
Strava i ubytování je nutno platit vždy měsíc předem. Bezhotovostní platby lze provádět
převodem z banky po předchozí domluvě a přidělení variabilního symbolu plateb nebo
v hotovosti v kanceláři školy u pí.Vejběrové, Platby z banky je nutno poukazovat trvalým
příkazem (jednorázovým příkazem) ze svého účtu na účet školy nejpozději do 25. dne
v měsíci nejlépe v hodnotě cca 600,- Kč (cca 20 obědů). V případě celodenního stravování
(1700,- Kč) a ubytování (1000,-) je tato částka celkem 2700,- Kč/měsíc. Platba za stravu a
ubytování se poukazuje najednou. Úhrada ubytování, je automaticky programem na počátku
měsíce odúčtována a pro objednání stravy zůstává zbytek poukázané částky ( poz.: Program je
nastaven tak, aby bez zůstatku stravu neobjednal.). Platby o prázdninách se vynechávají, první
platby na stravu (zejména u celodenního stravování) proveďte prosím nejpozději do 25. srpna.
Pokud strávník se strávník rozhodne, že se bude stravovat méně často, lze platbu na stravu
upravit dle potřeb strávníka. Přeplatky-zůstatky stravy za měsíc přecházejí do dalšího měsíce
automaticky. Vyúčtování přeplatků stravy je prováděn 2x za školní rok. K 31.1.je provedena
kontrola zůstatků plateb. Během následujícího měsíce jsou vraceny přeplatky převyšující
dvojnásobek měsíčních plateb. Po 30.6. je provedeno vyúčtování za celý školní rok a během
letních prázdnin jsou přeplatky stravy vyplaceny. Přeplatky za stravu jsou poukazovány zpět
na účet, ze kterého jsou zasílány nebo vypláceny v hotovosti nebo v případě pokračování
studia po domluvě ponechány na další školní rok.
Vzhledem k bezstravenkovému systému výdeje stravy a možnosti výběru ze dvou jídel je
nutno si opatřit v kanceláři školy čip, který slouží pro objednání stravy přes terminál a výdej
stravy. Cena čipu se pohybuje v rozmezí cca 136,- až 150,-Kč. V případě ztráty nebo
mechanického poškození čipu si strávník musí strávník zakoupit nový čip stejným způsobem.
Pokud čip přestane fungovat a není zjevně mechanicky poškozen, je vyměněn po dobu záruky
(tj. 2 roky) za jiný.
Strava se přihlašuje i odhlašuje nejpozději den předem do 8.00 hodin přes terminál
umístěný v jídelně školy, prostřednictvím internetu, nebo v případě nutnosti (např. nemoc aj.)
lze provést přihlášku i odhlášku také v kanceláři školy buď osobně, nebo na tel. čísle
482428867.
Když strávník zapomene čip na stravu doma je nutné si v kanceláři školy vyzvednout
náhradní stravenku pro vydání stravy. Bez platné stravenky nelze stravu vydat.

Při bezhotovostních platbách nezapomeňte uvádět nebo zadat do trvalých příkazů:
Číslo účtu školy: 8000131461/0100
Částka: viz výše
Variabilní symbol (přidělený jídelnou):
Internetové objednávky – http://strav.nasejidelna.cz/0152
přihlašovací jméno:
heslo:
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