Informace o školním stravování
Studenti mají možnost výběru ze dvou hlavních jídel.
Stravování ubytovaných žáků na domově mládeže se skládá ze snídaně, svačiny, oběda,
večeře a 2. večeře.
Naše škola má nainstalován elektronický systém výdeje stravy s využitím osobních
identifikačních čipů. Student si zakoupí bezkontaktní čip v ceně 115.- Kč, který bude sloužit
po celou dobu docházky do jídelny jako stravenka a zároveň jako vstupní čip do školy. Po
ukončení studia bude po navrácení čipu, zaplacená částka vrácena v hotovosti. V případě
ztráty čipu je nutno ztrátu nahlásit a zakoupit si čip nový.
Při zakoupení čipu žák obdrží své heslo pro vstup do stravovacího systému www.strava.cz,
kde se automaticky nastaví oběd číslo 1. Zde je nutné si zvolit mezi nabízenými obědy č. 1
nebo č. 2.
Částka za obědy bude strhávána naší školou formou inkasa z Vašeho běžného účtu (vždy po
15. dni předchozího měsíce). V měsíci srpnu Vám bude stržena záloha na obědy na září.
Žádáme Vás o zřízení inkasa z účtu a vyplnění přiloženého souhlasu s inkasem. Bankou
potvrzený vyplněný souhlas k inkasu zašlete do SOŠ Velešín.
V případě, že využíváte internetové bankovnictví – zašlete výpis o zřízení inkasa + souhlas
k inkasu.
Termín pro odevzdání je stanoven do 30.6.2022. Vše je možné zaslat na email:
kuchyne@sosvel.cz – nezapomeňte uvést jméno žáka a studijní obor.
Strávníci budou mít po stržení částky na příslušný měsíc automaticky přihlášenou stravu.
Cena stravného:
• Oběd: 40,- Kč
• Celodenní stravování (ubytovaní žáci na DM) 126,- Kč (snídaně 18,- Kč,
přesnídávka 15,- Kč, oběd 40,- Kč, večeře 40,- Kč, 2. večeře 13,- Kč).

UPOZORNĚNÍ!
V případě neplánované nepřítomnosti (nemoc) si musí odhlásit stravu žáci sami a
neprodleně!
1. den neplánované nepřítomnosti má žák ještě nárok na cenu dotovaného stravného
– tj. 40,- Kč za oběd (dle vyhlášky 107/2005 o školním stravování v platném znění).
Od 2. dne nepřítomnosti bude stržena částka za oběd v plné výši, tj. 70,- Kč.
Pro žáky ubytované na domově mládeže je cena dotovaného stravného 126,- Kč a
plná výše je 257,- Kč.
Toto platí i pro sponzorované žáky, kteří neodhlásí stravu.

V případě školních akcí, kterých se zúčastní celá třída, bude školou strava odhlášena
všem žákům (pokud se někteří žáci této akce nezúčastní, mohou si stravu nahlásit).

Přihlášení a odhlášení stravy lze provézt nejpozději den předem a to do 10.00 hodin osobně,
elektronicky ve stravovacím systému nebo telefonicky na čísle +420 720 024 549.
Případné dotazy vyřizuje vedoucí šk. jídelny paní Ivana Šátavová – č. tel. +420 720 024 549.

