Střední škola společného stravování Ostrava - Hrabůvka, příspěvková organizace,
Krakovská 1095/33, Ostrava – Hrabůvka, 700 30

Informace o stravování pro ubytované žáky 2018/2019.
Školní jídelna je součástí Střední školy společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace. Je umístěna
v objektu školy v přízemí hlavní budovy a je řádně označena názvem. Zájemce o stravování ve školní jídelně se přihlásí
u vedoucí školní jídelny (Marcela Zemanová, tel.č. 731 402 649) s vyplněnou přihláškou k stravování v provozní době:
Po–Čt 7.00 – 8.00 hod a 12.30 – 14.30 hod
Pá jen 7.00 – 8.00 hod
Prosím o dodržování provozní doby!!!
Školní stravování je dotováno státem. Žák má nárok na dotovanou stravu pouze ve dny, kdy je ve škole přítomen a
první den nemoci (vyhláška107/2005sb). Neodhlášená strava mu bude účtována v plné výši. Porušení tohoto pravidla
bude zjišťováno a rozdílná částka vymáhána a to i v případě, že strava nebude vyzvednuta.
Celodenní stravování ve školním roce 2018/2019 činí 95,- Kč.
Snídaně a svačina 29,- Kč
Oběd
33,- Kč
Večeře
33,- Kč
Strávník si zvolí sám způsob placení stravy:






Převodem z účtu na účet školy:
předčíslí: 43 – účet: 5156420207, kód banky: 0100 (Podle potřeby, kdykoliv v měsíci)
Souhlas s inkasem – účet školy: předčíslí: 43 – účet: 5156420207, kód banky: 0100 do každého 15. dne
následujícího měsíce bude částka inkasována z vašeho účtu. Při zvolení této varianty je nutno mít na bankovním
účtu dostatek finančních prostředků a je nutné zadat ve vašem peněžním ústavu souhlas k inkasu. Žáci, kteří se již
v minulém roce stravovali, dali souhlas k inkasu a pokračují ve stravování, nemusí tento souhlas opětovně
vyplňovat a nemusí vkládat výše uvedenou zálohu.
Hotově u vedoucí školní jídelny – tato varianta jen výjimečně

Před zahájením stravování je nutné předem vložit na účet školy zálohovou platbu v hodnotě měsíční stravy jako záloha
– 2000,- Kč – platí pouze pro nově přihlášené strávníky!!! Variabilní symbol platby je číslo strávníka – toto číslo je
shodné s rodným číslem strávníka. Do poznámky - jméno a příjmení žáka. Nutno uvést při zálohové platbě na níže
uvedený účet SŠSS do 27.8.2018.


žák dostane zdarma čip na obědy, v případě ztráty či poškození si musí zakoupit čip nový v ceně 120,- Kč. Když čip
náhodou zapomene, vytiskne si náhradní stravenku, (pomocí svého hesla, které si lze změnit na stránkách naší
školy: www.ssss.cz), na objednávkovém terminálu před vchodem do školní jídelny.

Objednávání obědů na dobu 3 týdnů:
 na objednávkovém terminálu u školní jídelny pomocí přiděleného čipu
 přes internet (www.ssss.cz) – heslo obdrží u vedoucí ŠJ
 stravu je nutno objednávat nejpozději do 12.00 hodin na nadcházející pracovní den, tzn. v pátek do 12.00 hod
na pondělí. Je možno objednat stravu na tři týdny!
 v případě absence ve škole je nutné stravu odhlásit, za neodebranou stravu zaplatí žák plnou cenu!!!
 žáci, kteří mají praxi v budově školy – kuchaři, cukráři, číšníci – mají stravovací povinnost
Stáhněte si přihlášku ke stravování

Vedoucí ŠJ Marcela Zemanová, tel.597 578 790, mobil: 731 402 649
e-mail: marcela.zemanova@ssss.cz

