Střední průmyslová škola, Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště, Hradec Králové
Centrum odborného vzdělávání ve strojírenství a obnovitelných zdrojích energie
Hradební 1029, 500 03 Hradec Králové

Informace pro strávníky školní jídelny
SPŠ, SOŠ a SOU, Hradec Králové

Platby za stravu jsou zálohové, proto dbejte na to, aby strávník měl dostatek financí na svému stravovacímu
účtu pro objednávání jídel. Při nedostatku peněz nebude strávníkovi programem umožněna objednávka.
Strávníci si sami objednávají jednotlivé druhy jídel.
Přeplatky studentů škol se převádějí vždy na nový školní rok. Finanční vyrovnání účtu žáka bude
poukázáno po ukončení studia, nebo písemné žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého
žáka, na účet odesílatele.
Cena stravného:
Oběd

Bez režie
(s dotací státu na žáka)
29,00,- Kč

S režií
( v plné ceně)
64,00,- Kč

Žák ubytovaný na domově mládeže má právo odebrat z celodenního stravování:
Snídaně
Přesnídávka
Oběd
Svačina
Večeře
II. večeře

17,00,- Kč
10,00,- Kč
29,00,- Kč
10,00,- Kč
27,00,- Kč
10,00,- Kč

37,00,- Kč
16,00,- Kč
64,00,- Kč
11,00,- Kč
59,00,- Kč
12,00,- Kč

Školní jídelna si vyhrazuje právo na změny kalkulace stravného v závislosti na cenách potravin.
Objednávání a odhlašování stravy je uvedeno ve vnitřním řádu školní jídelny.
Způsob platby bezhotovostním převodem, nebo hotovostním vkladem na pokladně
Komerční banky.
Číslo účtu 43-7242610217 kód banky 0100.
Variabilní symbol je strávníkovi přidělen při přihlášení ke stravování.
Pokud variabilní symbol neuvedete, peníze nebudou připsány na správný účet.
Snídaně může být rozšířena o přesnídávku, kterou si bude moci strávník odnést. Toto se týká i večeře a II.
večeře (informace pro ubytované v domově mládeže).
Při odběru oběda si strávník volí jedno ze tří jídel. Skladba jídelníčku se bude řídit vyhl. č. 107/2005 Sb. O
školním stravování.
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2.
Výdej jídel: snídaně 6.00 hodin - 8.00 hodin
Obědy dle rozpisu na příloze č. 1 k vnitřnímu řádu školní jídelny
Večeře 18.00 hodin - 19.00 hodin
Zaevidování strávníka:
Student si musí vyplnit přihlášku ke stravování. Přihlášky budou k dispozici ve škole nebo si je budete moci
vytisknout z internetových stránek školy (www.sousos.hradebni.cz/jidelna).
S vyplněnou přihláškou zajde žák (zaměstnanec školy) do kanceláře ŠJ za vedoucí, která mu na základě
přihlášky otevře stravovací účet, kam je třeba poukázat finanční prostředky potřebné na pokrytí zvolené
formy stravování. Po připsání platby na účet si může strávník objednávat a odhlašovat jídla dle vlastní
potřeby. Možnosti objednávání jídel přes internet na stránkách www.strava.cz, přihlašovací číslo a heslo
na www stránky obdrží strávník při zaevidování. Další možností objednávání je na objednávkovém boxu
v jídelně.
Důležité upozornění: žák má nárok na dotovanou stravu pouze v první den nepřítomnosti. Pokud si
následující dny stravu neodhlásí a odebere si stravu, bude mu z jeho účtu odečtena částka navýšená
o režii.
Vyplněná a podepsaná přihláška je závazná.
Zaměstnanci SPŠ, SOŠ a SOU, Hradec Králové:
Zaměstnanci škol, kteří chtějí využívat závodní stravování vyplní přihlášku. Závodní stravování se řídí
vyhláškou č. 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích
zřízených územními samosprávnými celky, ve znění pozdějších předpisů.
Citace z vyhlášky:
(4) Organizace poskytuje strávníkům uvedeným v odstavci 3 za sníženou úhradu jen jedno hlavní jídlo
během stanovené směny, nestanoví-li tato vyhláška jinak, pokud jejich přítomnost v práci během této směny
trvá aspoň 3 hodiny (dále jen "odpracovaná směna").

Mgr. Miroslav Tobyška
ředitel školy
V Hradci Králové dne 1. 9. 2021

Elblová Zuzana
vedoucí ŠJ

