S 10-6- příloha č. 2

Školní jídelna při Střední škole stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace
Pražská 636/38b, PSČ 642 00 Brno

Pokyny a přihláška ke stravování
školní rok 2020/2021
1. Úhradu zálohy na stravování lze provést:
 Bankovním převodem na účet č. 62733621, kód banky: 0100, KS:0378. VS: osobní číslo
strávníka
 Složenkou, která bude vydána na požádání v pokladně ŠJ
 Úhradou v hotovosti ve výjimečných případech v pokladně ŠJ
Po a St 7.00 –11.30 13.00- 15.00 hod.; Út a Čt 7.00-11.30 13.00-14.00 hod. (polední přestávka
11.30 – 13.00 hod), Pá – pokladna uzavřena
Cena stravného: snídaně
přesnídávka
svačina
32,- Kč
oběd-menu
35,- Kč
večeře
32,- Kč
2. Objednávání stravy:
Strávníci si musí pro objednávání a výdej stravy zakoupit čip v pokladně ŠJ. Cena zálohy za čip je 100,Kč, lze uhradit pouze v hotovosti. Při ukončení stravování vrátí strávník nepoškozený čip a záloha mu
bude vrácena. Ztrátu čipu musí strávník ihned ohlásit, aby nedošlo k neoprávněnému odběru cizí
osobou. Nový čip je možné zakoupit kdykoliv během roku, pouze v hotovosti.
Strava se objednává čipem přes terminál ve ŠJ nebo budově internátu minimálně 2 dny předem do
11.00 hod. Terminál umožňuje přihlásit stravu na aktuální a následující týden. Na terminálu lze také
sledovat stav „konta“. Pokud nejsou na „kontě“ peníze, nelze stravu přihlásit!
Strávníci si nosí na stravu vlastní příbor.
3. Odhlášení objednané stravy:
Již objednanou stravu lze odhlašovat čipem na terminálu dva dny předem do 11.00 hod. V nutných
případech telefonicky na čísle 547 120 631 nebo na email: sobkova@soubosonohy.cz den předem do
10.30 hod.
K 30.6. se provádí vyúčtování a nevybraná záloha na stravu se vrací zpět na účet uvedený v přihlášce,
výjimečně lze vyplatit v hotovosti, popř. převést přeplatek za stravu do následujícího školního roku.
Přihláška ke stravování je platná pouze pro konkrétní školní rok. V následujícím školním roce je
nutné vyplnit novou přihlášku ke stravování.
---------------------- zde odstřihněte a vraťte do školní jídelny ---------------------------------------------------------------

Přihláška ke stravování – Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace
Pražská 636/38b, PSČ 642 00 BRNO
Jméno a příjmení žáka ………………………………….
Škola………………………………………………………

Datum narození ……………………..
Třída …………………………………

Jméno zákonného zástupce ……………………………………………………………………………….
Bydliště …………………………………………………………………………………………………..
Telefon ………………………………… E-mail ……………………………………………………..
Vyjádření k přeplatku za obědy – vyúčtování vždy k 30.6., vyberte jednu možnost: Číslo účtu vždy vyplňte!
1. Zaslání přeplatku za stravu zpět na Váš účet …………………………………………………….
2. Do výše 500,- Kč vyplatit v hotovosti do rukou žáka
3. Jiná možnost : - převod přeplatku za stravu do následujícího školního roku………………-…..…………….
Potvrzuji svým podpisem správnost a úplnost výše uvedených údajů, souhlasím se zpracováním a uchováním
osobních údajů, které poskytuji prostřednictvím této přihlášky ke stravování, zároveň souhlasím s vnitřním
řádem školní jídelny.
Datum …………………..

Podpis zákonného zástupce …………………………………

