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Školní jídelna
Informace pro nastupující žáky
Přihlášení ke stravování
•
•
•
•

Podání písemné přihlášky (nezbytnou součástí přihlášky je souhlas s inkasem).
Zakoupení stravovacího čipu za 100,- Kč (po ukončení studia se čip nevrací).
Pokud si žák zapomene čip, může si v kanceláři ŠJ vyzvednout náhradní stravenku.
Jestliže žák čip ztratí, je povinen si v kanceláři ŠJ zakoupit nový čip.

Přihlašování a odhlašování stravy
Stravu je možné přihlašovat, odhlašovat den předem do 10:50 hodin.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Přes internetové stránky školy www.svetlavm.cz.
Přihlašovací údaje žák obdrží se zakoupením čipu.
Při ztrátě přihlašovacích údajů si žák v kanceláři ŠJ zajistí nové heslo.
Telefonicky na čísle 566 523 376.
Osobně v kanceláři školní jídelny.
Na terminálu u kanceláře ŠJ.
V případě ředitelského volna a prázdnin jsou žáci ze stravy odhlášeni automaticky.
Odhlášky z jiných důvodů si žák provádí sám.
Žáci ubytovaní na DM si jednotlivé druhy stravy neodhlašují, pouze při vykonávání odborné praxe.
Jednotlivé druhy stravy žákům na požádání odhlašuje pouze vedoucí ŠJ.

Jestliže žák onemocní, je nezbytné stravu odhlásit! Žák má nárok na dotovanou stravu pouze první den
nemoci, tudíž je možnost vyzvednutí stravy do jídlonosiče. Nevyzvednutá strava propadá a žák nemá nárok
na náhradu.

Způsob úhrady stravného
Inkasem – souhlas s inkasem doložit s přihláškou ke stravování.
Stravné se hradí dle skutečně přihlášených dnů, platba se provádí vždy 15. dne následujícího měsíce. (např.
15. října bude provedeno inkaso za měsíc září).
Placení je nutno zajistit u příslušného peněžního ústavu a potvrzený souhlas s inkasem odevzdat s přihláškou
ke stravování v kanceláři ŠJ.
Číslo inkasního účtu 100192951/0800
Při platbě složenkou 3242822369/0800 (musí být uveden variabilní symbol)
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Záloha na stravování – jistina
Do konce srpna 2017 je nutno uhradit jistinu na stravné.
Externí žáci (obědy): 600,- Kč
Ubytovaní na DM (celodenní strava + ubytování): 2.400,- Kč
Č. ú: 3242822369/0800
Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení žáka, třída.
U neprovedených inkasních plateb posíláme zákonnému zástupci složenku, popřípadě upomínku na vyrovnání dlužné částky.
Pokud nebude dlužná částka uhrazena do určeného termínu, bude další strava zablokována do doby uhrazení.

Cena stravy
Dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování, příloha č. 2
Snídaně
Svačina
Oběd
Večeře

15,- Kč
11,- Kč
30,- Kč
26,- Kč

Cena celodenní stravy pro žáky ubytované na DM činí 82,- Kč. V případě neodhlášení nepřítomného žáka je
účtována plná cena s DPH a režijními náklady.
Oběd
Celodenní strava

78,- Kč
214,- Kč

Ubytování na DM
Úplata za ubytování na DM pro žáky středních škol se vždy snižuje o dny volna, které ustanovuje vyhláška
č. 16/2005 Sb. Jsou to dny školních prázdnin, ředitelského volna a státní svátky. Výše úplaty se naopak nesnižuje za soboty a neděle.
Pokud není strava a ubytování uhrazeno 2 měsíce, podává se návrh na vyloučení z DM do doby uhrazení
dlužné částky.

