JÍDELNA --- ZÁKLADNÍ INFORMACE
Provozovatel školní jídelny: Zařízení školního stravování – PARTYCATERING, spol. s r.o.
Podmínky stravování:
• student musí mít v jídelně odevzdanou vyplněnou přihlášku ke stravování, více níže
• na účtu strávníka musí být dostatečná finanční částka – platby bezhotovostně – více níže
• student si obědy objednává sám prostřednictvím účtu strávníka z jídelního lístku
nejpozději do 14.00 hod. předchozího dne, více níže
• student se musí prokázat průkazem strávníka (karta ISIC), v opačném případě mu
nebude vydán oběd!
CENA OBĚDA:

75 Kč –

platí pro Menu 1 (klasická česká kuchyně)
a Menu 2 (vegetariánské jídlo)
– jedno z těchto jídel bude vydáváno zachlazené v krabičce,
v jídelně je možnost si jídlo ohřát
– za tuto cenu lze pouze na pokladně objednat bezlepkový
oběd, na výběr pouze 1 varianta jídla

105 Kč – platí pro Menu 3 (výběrové jídlo)
115 Kč – platí pro Menu 4 (velký obědový salát)
V ceně oběda je zahrnuto: polévka, hlavní jídlo, pitný režim, případně dezert.
PŘIHLÁŠENÍ KE STRAVOVÁNÍ
Nárok na dotovaný oběd mají pouze žáci a studenti, kteří odevzdají řádně vyplněnou přihlášku
ke stravování.
Přihlášku s aktuálními údaji je povinen student vyplnit a odevzdat každý rok znovu.
Přihláška se odevzdává ve školní jídelně.
Přihlášku ke stravování lze stáhnout z webových stránek školy, nebo je možné ji získat na
studijním.
ELEKTRONICKÉ OBJEDNÁVÁNÍ OBĚDŮ prostřednictvím účtu strávníka:
https://www.e-jidelnicek.cz/
Studenti prvních ročníků získají přihlašovací údaje na pokladně jídelny.
Studenti vyšších ročníků se ke svému účtu přihlašují stejným způsobem jako v loňském roce.
ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ
Obědy odhlašuje strávník samostatně na svém účtu nejpozději do 14.00 hod. předchozího
dne, při náhlé nepřítomnosti strávníka je možný odběr oběda první den nepřítomnosti
pověřenou osobou po předchozí telefonické domluvě.
PLATBA
Provádí se bezhotovostně, převodem na účet. Převod prostředků je možné uskutečnit kdykoliv
podle potřeby žáka. Připsání peněz na účet strávníka může trvat až pět pracovních dnů.
ČÍSLO ÚČTU:
VARIABILNÍ SYMBOL:
do poznámky napište:

115 - 472 716 0257 / 0100
rodné číslo studenta
jméno a příjmení studenta a třídu

Upozorňujeme, že v případě chybně vyplněného variabilního symbolu (rodné číslo
na přihlášce), nemůže být tato platba akceptována a správně přiřazena k účtu strávníka.
KONTAKTY
e-mail pro případné dotazy, info o stravování:
tel.: Jana Mašková: 608 609 155

jidelnamichael@seznam.cz

