INFORMACE O STRAVOVÁNÍ
==================================================================
Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice poskytuje žákům tyto služby:
Ubytování na domově mládeže:
Stravování pro ubytované žáky:

1200,- Kč za měsíc
snídaně
13,- Kč
svačina
11,- Kč
oběd
28,- Kč /výběr ze dvou druhů jídla/
večeře
28,- Kč /pondělí až čtvrtek/
Stravování pro dojíždějící žáky:
oběd
28,- Kč /výběr za dvou druhů jídel/
Pro ubytované žáky z jiných škol:
snídaně
13,- Kč
večeře
28,- Kč /pondělí až čtvrtek/
Pro stravování je třeba vyplnit PŘIHLÁŠKU a zakoupit čip, který slouží i pro vstup do školy. Záloha za čip je
115,-- Kč. Po ukončení studia a odevzdání nepoškozeného čipu bude tato částka vrácena zpět.
PLATBA ZA STRAVOVÁNÍ je bezhotovostní. Úhrada se provádí formou převodu z účtu strávníka na účet
naší školy s těmito údaji:

1)
2)
3)
4)

ve prospěch účtu:
variabilní symbol:
konstantní symbol:
splatnost:

28636561/0100 / KB Pardubice/
rodné číslo Vašeho syna
0558 – převod
k 20. dni předcházejícího měsíce
poslední platbu proveďte k 20. květnu
5) částka / vyberte si z těchto možností/ :
Ubytovaní žáci
celodenní stravování /SN+SV+OB+VE/ + ubytování
Neubytovaní žáci
obědy
Ubytovaní žáci z jiných škol: snídaně + večeře + ubytování

= 2700,- Kč
= 600,- Kč
= 1880,- Kč

OBJEDNÁVÁNÍ STRAVY je zajištěno automaticky na celý měsíc po včasném zaplacení. Na začátku
měsíce si strávníci mohou provést na objednávacím boxu nebo přes internet změnu obědů podle jídelníčku- oběd
č. 1 na oběd č. 2. Přihlašovací údaje obdrží v kanceláři číslo dveří 15b. Zaměstnanci školy si provádí přihlášení
obědů samostatně na boxu nebo přes internet nejpozději do 12,30 hod. na následující den.
ODHLÁŠENÍ STRAVY na následující den je možné provést do 12,30 hodin ve škole na přihlašovacím
boxu, nebo přes internet.
PŘEPLATKY za školní rok vám vrátíme na účet nebo po dohodě i hotově na začátku července.
Potřebné údaje o vašem účtu nám prosím vyplňte na PŘIHLÁŠCE. Změní-li se váš účet, oznamte prosím
změnu písemně paní Tlapákové.
Při ukončení stravování v průběhu roku je třeba předložit písemný souhlas rodičů, vrátit čip, zrušit
trvalý příkaz v bance a domluvit se na vrácení přeplatků.
Ztrátu čipu je nutné ihned nahlásit p. Tlapákové, která zablokuje stravování, aby nemohlo dojít
k neoprávněnému vyzvednutí přihlášené stravy. Strávník si však musí zakoupit nový čip. Neodhlášená
a nevyzvednutá strava propadá, peníze se za ni nevrací. Dietní stravování nezajišťujeme.
Provoz jídelny se řídí Vnitřním provozním řádem umístěným v jídelně a na internetových stránkách
školy. Každý strávník je povinen se seznámit a dodržovat jednotlivé body tohoto řádu.
S případnými dotazy se obracejte na p. Tlapákovou tel. 466 798 652.
V Pardubicích dne 15. 5. 2018

Mgr. Martin Valenta
ředitel školy

STRAVOVÁNÍ - PŘIHLÁŠKA
Jméno a příjmení žáka:………………………………………………
Zakroužkujte platný údaj:
1. Ubytován na DM - měsíční platba
2. Neubytován na DM - měsíční platba
3. Ubytovaní žáci z jiných škol – měsíční platba

2700,- Kč
600,- Kč
1880,- Kč

Variabilní symbol /rodné číslo Vašeho syna/ ……………………….
Číslo účtu/kód banky

……………………….……………………….

Pokud je můj syn ubytován na domově mládeže, souhlasím s přípravou snídaní,
svačin, obědů a večeří. Zároveň prohlašuji, že jsem se seznámil/a s Vnitřním řádem
školní jídelny a zavazuji se k jeho dodržování. Aktualizace budu sledovat na webových
stránkách školy.
Datum: ……………….

Podpis zákonného zástupce žáka…………………….

