Školní jídelna Bratříků 851, 580 02 Havlíčkův Brod
Školní jídelna Kyjovská 3187, 580 02 Havlíčkův Brod
telefon: 569 421 182 mobilní telefon: 731 573 185
Kontaktní osoba: Dana Čechová, vedoucí školní jídelny

Informace pro strávníky
Školní jídelna Bratříků 851 je společně s domovem mládeže součástí hlavní budovy školy.
Školní jídelna Kyjovská 3187 je součástí budovy odloučeného pracoviště OA a HŠ Havlíčkův Brod.
Podmínky stravování jsou podrobně upraveny ve Vnitřním řádu zařízení školního stravování, který je
zveřejněn na webových stránkách školy https://www.oahshb.cz/, vytištěný je vyvěšen u vchodu do
školní jídelny.
Ceny stravování
 Dotovaná cena stravování pro ubytované žáky na domově mládeže od 1. 9. 2022:
Celkem 108 Kč: snídaně 28 Kč; oběd 37 Kč; večeře 43 Kč (+ ubytování 1.200 Kč)
Žáci ubytovaní na domově mládeže mají zajištěné celodenní stravování.
 Dotovaná cena stravování pro ostatní žáky:
Cena oběda od 1. 9. 2022 činí 37 Kč.
Přihlášení ke stravování – PODÁNÍM PŘIHLÁŠKY KE STRAVOVÁNÍ – osobně u vedoucí školní jídelny
Dany Čechové ve dnech 22. – 31. srpna 2022, nebo kterýkoliv pracovní den v září 2022 v době
od 7.00 do 14.00 hodin.
Podmínkou pro přihlášení stravy ve školní jídelně je svolení k inkasu a úhrada jistiny v hotovosti.
Úhrada stravy
Úhrada je prováděna bezhotovostně, prostřednictvím sporožirových, případně běžných účtů. Každý
strávník si musí zřídit svolení k inkasu na číslo účtu jídelny - příjemce platby - 16732521/0100 a nechá
si vystavit potvrzení, které musí obsahovat číslo Vašeho účtu a jméno strávníka (akceptujeme povolení
k inkasu zřízené v rámci elektronického bankovnictví, je však nutné uvést název nebo kód banky).
Potvrzení přineste společně s vyplněnou přihláškou.
Stravné a úhradu za ubytování inkasujeme doplatkem, a to vždy k 15. následujícího měsíce. Pokud si
budete zadávat u inkasa povolení limitu, doporučujeme v případě, že strávník odebírá pouze obědy,
částku 1.500 Kč, pokud je ubytovaný a odebírá celodenní stravu, potom doporučujeme limit 4.000 Kč.
Důvodem zvýšeného limitu jsou případné nedoplatky za neodhlášenou stravu, které jsou inkasovány
společně se stravným.
Podmínky stravování
 Strávníci si přihlašují a odhlašují stravu přes objednávkový systém https://www.strava.cz. Odhlášení
oběda systém umožní v daný den pouze do 6.30 hodin. Stejným způsobem si také volí jídlo
z jídelního lístku. Přístupové údaje na portál budou každému sděleny při odevzdání přihlášky ke
stravování.
 Žák má nárok na stravu za dotovanou cenu pouze ve dnech, kdy se účastní vyučování. Ve dnech,
kdy se neúčastní vyučování (např. rodinné důvody), musí mít stravu odhlášenou (v případě nemoci
platí od druhého dne). Pokud si stravu na tyto dny neodhlásí, bude mu účtována za plnou, tj.
nedotovanou cenu. Doplatek bude připočítán ke stravnému a bude inkasován z účtu.
 Každý nový strávník uhradí jistinu v hotovosti ve výši 1.000 Kč (ubytovaný na DM 3.300 Kč za
ubytování a celodenní stravu). Jistina je vratná a bude žákovi vrácena na konci studia na naší škole,
popřípadě bude zúčtována se stravou s posledním měsícem studia.
 K odběru stravy využije strávník čip, který zároveň slouží pro vstup do budovy, nebo kartu ISIC
s čipem.

PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ
Školní jídelna OA a HŠ Havlíčkův Brod
Příjmení a jméno strávníka: ………………………………………………………………………………...
Bydliště: ……………………………………………………………………………………………………………….
Obor vzdělání: ……………………………………………………….................................................
Třída: ……………………………………………
Telefon: ………………………………………..
Souhlasím:
1) s platbou formou inkasa podle pokynů uvedených v informacích pro strávníky,
2) se zpracováním osobního údaje – čísla účtu – za účelem hrazení stravného škole
po dobu vzdělávání žáka ve škole.
Beru na vědomí povinnost uhradit plnou cenu stravy ve dnech, kdy na dotovanou cenu
nevznikne nárok, tj. pokud se žák neúčastní vyučování, v případě nemoci od druhého dne
nepřítomnosti žáka.
Svým podpisem potvrzuji, že jsem se seznámil/a s informacemi pro strávníky a podmínkami
pro stravování uvedenými ve Vnitřním řádu zařízení školního zařízení, který je umístěný na
webových stránkách školy (www.oahshb.cz).
Přihlášku je třeba odevzdat osobně společně s vyřízeným povolením k inkasu a s jistinou
v hotovosti u vedoucí školní jídelny, u ubytovaných nejpozději při nástupu na domov
mládeže.

V Havlíčkově Brodě dne ..............................

………………………………………………...........
podpis strávníka

………………………………………………...........
podpis zákonného zástupce

