Střední škola, Revoluční 220, 378 10 České Velenice

Stravovací řád školní jídelny
Výdej stravy se provádí výlučně proti stravenkám:
 žákům SŠ vydá vedoucí školní jídelny stravenky po zaplacení v hotovosti. Žáci
ubytovaní na DM platí stravu formou inkasa.
Vyúčtování za skutečně odebranou stravu v daném měsíci je provedeno v následujícím
měsíci. Po vyúčtování za měsíc červen se přeplatky za odhlášenou stravu žákům vrací
převodem z účtu.
 cizím strávníkům vydá vedoucí školní jídelny stravenky dle jejich požadavku
a proti úhradě v hotovosti.
Přihlašování a odhlašování stravy:
 snídaně - u vedoucí školní jídelny do 11:00 hodin předcházejícího dne.
 oběd a večeře - u vedoucí školní jídelny do 14:30 hodin předcházejícího dne, v
případě onemocnění do 7:30 hodin daného dne.
Odhlášení stravy je podmíněno vrácením příslušných stravenek čitelně označených jménem.
Doba výdeje stravy:
Snídaně

6:00 – 7:15 hodin
11:30 – 12:30 hodin

cizí strávníci

Obědy

12:30 – 14:30 hodin

žáci

Večeře

18:00 – 18:30 hodin

Nabízíme možnost volby ze dvou druhů oběda:
 výběr oběda 1 strávník nemusí předem oznamovat
 výběr oběda 2 strávník nahlásí den předem u vedoucí školní jídelny, která označí
stravenku.
Pro strávníky v pracovním oděvu je vyhrazena pouze přední část jídelny.
Kontakty: vedoucí školní jídelny:

Renata Bendová
tel.: 773 444 580
e-mail: rbendova@sscv.cz

České Velenice, 2. 9. 2019
RNDr. Milena Elsterová
ředitelka školy

Cena stravování od 1. září 2019
Cena je určena výší finančního normativu dle přílohy č. 2 odst. 4 k vyhlášce č. 107/2005 Sb.,
o školním stravování, a vyhláškou č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich
úhradě v příspěvkových organizacích zřízených ÚSC, v platném znění.
1. Cena stravy pro žáky denního i dálkového studia /finanční stravovací normativ/
snídaně a přesnídávka
přesnídávka
oběd
svačina
večeře

14,-- Kč
9,-- Kč (vydává se při snídani)
32,-- Kč
7,-- Kč (vydává se při večeři)
25,-- Kč

Celkem celodenní strava

87,-- Kč

II. večeře
11,-- Kč
/samostatná finanční norma pro druhou večeři pro žáky starší 15 let /

3. Cena stravy pro cizí strávníky /v rámci doplňkové činnosti školy/
snídaně vč. přesnídávky
oběd
večeře vč. svačiny

37,-- Kč
65,-- Kč
56,-- Kč

Celodenní strava

158,-- Kč

České Velenice, 30. 4. 2019

RNDr. Milena Elsterová
ředitelka školy

