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Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362

Přihláška ke stravování žáka
do Školní jídelny Koldinova 180, Klatovy

Stravování

- Školní jídelna včetně kanceláře se nachází v samostatné budově, ul. Koldinova 180, Klatovy.
- Zabezpečuje stravování pro žáky školy, zaměstnance školy i pro cizí strávníky.
- V jídelně je systém výdeje stravy na kartu. Důležitým rysem systému je princip plné odpovědnosti
strávníka za objednávky.
- Strávníci volí ze tří variant s denním předstihem. Cena za jídlo pro žáka je 35,- Kč, minutkové jídlo
je s příplatkem 11,- Kč (jídlo s vyšší normou masa).
- Jídelníček je vyvěšen ve škol. jídelně, v budově školy na nábřeží Kpt. Nálepky 362, v budově školy
ve Voříškově ulici a také na webových stránkách www.spskt.cz
Zaevidování strávníka
- Zájemce-žák o stravování vyplní přihlášku a souhlas s inkasem. Řádně vyplněnou přihlášku včetně
školy, kterou navštěvuje a prohlášení potvrzené bankou doručí zájemce osobně nebo poštou
(ne doporučeně) do kanceláře ŠJ v Koldinově ulici.
- Vyplněná a podepsaná přihláška je závazná.
- Po zavedení údajů z přihlášky do databáze bude strávníkovi prodána karta v ceně 38,- Kč, která
slouží po celou dobu stravování místo stravenek. Současně obdrží přístupový kód pro elektronickou
aplikaci (na stránkách školy www.spskt.cz horní menu "strava - odhlašování, volba jídel").
- Karta slouží k identifikaci strávníka při výdeji obědu, k volbě jídla na další den, k odhlašování.
Platby za stravu
- Platba je bezhotovostní, zálohová, formou inkasa z účtu strávníka. Inkaso se provádí vždy k 15. dni
v měsíci podle stravných dnů násobených sazbou za jeden oběd.
- První zálohová platba je provedena již k 15. srpnu příslušného roku.
- Další měsíc je stržena příslušná částka mínus odhlášené obědy plus příplatkové obědy.
Odhlašování
- Odhlašovat obědy je nutné nejpozději den předem do 14:15 hod., a to kartou nebo elektronickou
aplikací (na stránkách školy www.spskt.cz horní menu "strava - odhlašování, volba jídel").
- Pouze ve výjimečných případech do 8.00 hod. v den výdeje jídla na tel. č. 376 310 456.
Důležité upozornění:
- Žák má právo na odběr stravy pouze při docházce do školy – oběd.
- V době nepřítomnosti ve škole je nutné stravu odhlásit (dle vyhl. č. 107/2005 Sb.).
- Při onemocnění má žák nárok na dotovanou stravu pouze v první den nepřítomnosti.
- Prodej karet pro nové strávníky (školní rok 2017-2018): 28. - 31.08.2017 v době 9.00 - 13.00 hod.
Organizace provozu
- Výdej jídel pro žáky a zaměstnace školy je v době: 11.30 - 14.15 hod.

Datum:
Strávník
Příjmení, jméno:
Bydliště:
Datum narození:
Škola:
Třída:
Stravování od data:
podpis strávníka
Tímto se zavazuji, že budu včas a řádně platit, v případě nemoci nebo nepřítomnosti ve škole budu
odhlašovat obědy. Neodhlásím-li stravu, všechny neodebrané obědy doplatím do plné výše.
Zákonný zástupce
Příjmení, jméno:
Telefon:
podpis zák. zástupce

PROHLÁŠENÍ - SOUHLAS S INKASEM
Souhlasím s pravidelným měsíčním inkasováním stravného z mého bankovního účtu
bank. účet číslo:
u peněžního ústavu:
ve prospěch účtu č.:

371 216 273 / 0300 ČSOB

datum:
Ing. Jiří Dio, ředitel školy

razítko banky, podpis

