Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie
arch. Jana Letzela, Náchod, příspěvková organizace
Pražská 931, 547 01 NÁCHOD
Přihláška ke stravování ve školní jídelně Náchod, Raisova 85
příjmení

……………………………… jméno ………………………………………..........

datum narození ……………………

bydliště ……………………………………….............

navštěvovaná škola…………………………………………………………………………………...
kontaktní telefon ………………… zdravotní omezení …………………………………………..
Souhlasím se stravováním za podmínek uvedených v platném vnitřním řádu školní jídelny
datum: …………………………
……………………………
podpis stravovaného

………………………………………….
podpis rodičů * uveďte v případě nezletilosti stravovaného

Informace ke stravování:
Při prvním nákupu stravy složí strávník zálohu na stravovací čipovou kartu ve výši Kč 120,-.
Zálohu na stravné je možno na stravovací konto vložit v pokladně ŠJ v pokladních hodinách:
pondělí a středa od 11.30 hod. do 14.30 hod.
Pro bezhotovostní platby lze použít účet číslo 179209196/0300, variabilní symbol = evidenční číslo
strávníka (získáte po registraci nebo v pokladně ŠJ)
Minimální částka pro bezhotovostní platbu je Kč 500,--.
Cena stravy: kategorie strávníka
snídaně přesnídávka
oběd
večeře
2.večeře
žáci 7-10 let
31,-žáci 11-14 let
35,-žáci nad 15 let
21,-15,-40,-35,-20,-Objednávání stravy:
Vždy nejpozději do 14.00 hod. předchozího pracovního dne.
Možnosti objednávání stravy
a) na objednávacím terminálu ve vstupní hale ŠJ, a to pomocí stravovací karty
b) prostřednictvím internetu na adrese www.soanachod.cz . Údaje pro registraci
strávník bezplatně obdrží v kanceláři školní jídelny
Odhlašování stravy
Vždy nejpozději do 14.00 hod. předchozího pracovního dne výše uvedeným způsobem (výjimečně i
telefonicky nebo e-mailem). Za neoprávněně přihlášenou (i neodebranou) stravu studujících při celodenní
nepřítomnosti ve škole může být vybírán doplatek mzdové a provozní režie, což je na l oběd Kč 52,00, na
1 snídani Kč 23,00, na 1 přesnídávku Kč 19,00, na l večeři Kč 38,00 a na 1 druhou večeři Kč 25,00
Výdej stravy:
OBĚDY:
pondělí – pátek
od 11.30 do 14.45 hod.
SNÍDANĚ+PŘESNÍDAVKY:
pondělí – pátek
od 7.00 do 7.45 hod.
VEČEŘE+2.VEČEŘE:
pondělí - čtvrtek
od 17.30 do 18.00 hod.
Výdej jídla do jídlonosičů pro žáky a studenty je možný pouze v případě prvního dne nemoci. Ostatní
objednávky pro nemocného musí být zrušeny.

Veškeré aktualizace uvedených informací jsou zveřejňovány na nástěnkách v jídelně a na
www.soanachod.cz
Kontakt: Lenka Borůvková, vedoucí ŠJ: 725 591 370, boruvkovalenka@soanachod.cz
Telefon: 491 426 243
IČO: 06668275
DIČ: CZ06668275

Bankovní spojení: ČSOB Náchod
Číslo účtu: 6117777611/0300

Příspěvková organizace

