INFORMACE KE STRAVOVÁNÍ – VÝDEJNA MERHAUTOVA
(pro žáky/žákyně neubytované na domově mládeže Lipová)

Vyplněné přihlášky se odevzdávají na červnových schůzkách, kde se dozvíte i přidělený variabilní symbol
pro platby stravného.
Během školního roku se přihlášky odevzdávají na vrátnici školy, od září se zde budou vydávat i čipy.
Školní jídelna zajišťuje stravování všem žákům a studentům školy. Na výběr je ze dvou až tří druhů jídel.

Cena jednoho oběda je Kč 29,-.
(z důvodů neustálého zvyšování cen potravin nemůžeme vyloučit zvýšení ceny v průběhu školního roku)
Obědy se vydávají od 11:30 do 14:15 h.
Každý strávník musí vlastnit bezkontaktní čip. Cena čipu je Kč 117,-. Čip lze po ukončení využívání stravovacích služeb
(např. ukončení školní docházky) vrátit a bude vykoupen za zůstatkovou hodnotu Kč 80,- (z důvodu opotřebení a
s tím spojených režijních nákladů na přepouzdření).
Úhrada stravy se provádí bezhotovostně na účet školy – č.ú. 54733621/0100
(Po domluvě se stravovací referentkou je možné první platbu provést v hotovosti, u zahraničních studentů, kteří
nemají zřízen účet v ČR toto doporučujeme.)
Při platbě je nutné vždy uvést přidělený variabilní symbol, který zůstává stejný po celou dobu školní docházky.
Bez variabilního symbolu nebude možné platbu identifikovat.
Výše platby není přesně určena, můžete si ji stanovit podle počtu odebíraných obědů. Zvolit můžete jak pravidelné
měsíční platby (např. trvalým příkazem k úhradě) nebo jednorázové platby dle potřeby. Platba je poté připsána na
tzv. konto strávníka. Stav konta je možné ověřit na terminálu, příp. internetu.
Stravovací systém automaticky hlídá, zda má strávník dostatečné zálohové finanční krytí, jinak neumožní objednat
obědy. Proto je nutné, aby platby byly připsány na účet školní jídelny vždy alespoň 5 dnů předem.
Studentům a žákům není oběd automaticky přihlašován. Musí si obědy sami objednat na terminálu umístěném
před jídelnou nebo prostřednictvím internetu. Objednat a odhlásit oběd je možné nejpozději pracovní den dopředu
do 10:00 h. V případě onemocnění lze první den nemoci vyzvednout oběd do jídlonosiče.
Při první úhradě počítejte, prosím, s cenou čipu (Kč 117,-), o kterou je třeba navýšit první platbu. Pokud ještě nemáte
přidělen variabilní symbol, uveďte do zprávy pro příjemce jméno žáka/kyně, třídu a informaci, že jde o platbu
stravného.
Ve dnech 26., 27. a 28. 8.2019 od 9:00 – 11:00 h – na pracovišti Lipová - bude umožněno vyzvednout si čip
před začátkem školního roku, včetně možnosti přihlášení ke stravování (příp. i první platby v hotovosti).
Kontakt na stravovací referentku:

tel. 543 421 546, 723 792 543, mail: stravovani@szslipova.cz

Objednávání internetem:
Jídelní lístek naleznete na adrese:

www.strava.cz

Č. zařízení:

1583

PhDr. Marcela Křiváková, Ph. D.
ředitelka

