Střední škola polytechnická, Havířov–Šumbark, příspěvková organizace

Dodatek č. 1 k Vnitřnímu řádu školní jídelny
Ceník
Cena oběda na rok 2021 je 96 Kč (z toho 35 Kč je cena potravin, kterou hradí strávník).
-

Žáci – 35 Kč
Cizí strávník jídlonosič – 96 Kč
Cizí strávník při konzumaci v jídelně – 96 Kč

K vydání obědů, musí mít strávník zakoupen čip pro odběr stravy + vyplněnou přihlášku ke
stravování.
Vratná kauce dle platného ceníku na čipy, je dle číselné řady:
-

Číselná řada čipů 1–400 za 85 Kč
Číselná řada čipů 401–450 za 91 Kč

Jídlo je vydáno pouze za předpokladu, že strávník má čip platný, nepoškozený a
s předplacenou stravou. Při ztrátě nebo poškození či zničení si musí strávník zakoupit čip nový
(původní kauce 85 Kč/91 Kč propadá, strávník platí novou kauci 85 Kč/91 Kč). Každou ztrátu
čipu by měl strávník ve svém zájmu co nejdříve nahlásit u vedoucí školní jídelny, pro
zablokování zneužití.
Při ukončení odběru stravy, vrátí-li strávník čip nepoškozený, vrací se záloha za čip v plné výši.
Způsob hrazení úplaty za školní stravování
Bezhotovostní forma úhrady
-

-

Trvalý příkaz, zálohová částka 850 Kč/hraďte na měsíce školního roku, tj. září – červen/.
Platba na účet stravování musí proběhnout předem, nejpozději do 20. dne
předcházejícího měsíce na měsíc následující (např. do 20. 8. 2021 bude uhrazená strava
na září 2021)
Vyúčtování 3x ročně – prosinec, březen, červen.
Provádí se z účtu vrácením přeplatků na příslušné účty.

Hotovostní forma úhrady
-

-

Objednávání obědů poslední 3 pracovní dny v měsíci na následující měsíc u vedoucí
školní jídelny.
Vyúčtování odhlášených obědů za daný měsíc se provádí při platbě na následující
měsíc. V případě nemoci se inkasovaná částka na následující měsíc poníží o částku,
která má být vrácena za neodebranou stravu. Při platbách v hotovosti vrácením
přeplatku přes pokladnu v dohodnutém termínu.
Platba zaměstnanců za odebranou stravu je realizována formou srážky ze mzdy na
základě dohody o srážce.
Externí (cizí) strávníci hradí stravu v hotovosti u vedoucí školní jídelny.

Zpracovala: Iveta Stebelová, vedoucí školní jídelny
V Havířově dne 4. ledna 2021

Ing. Vladislav Walach v. r.
ředitel

