INFORMACE O CENÁCH A PLATBÁCH ZA STRAVU A UBYTOVÁNÍ
VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020
Cena stravného – žáci: polodenní oběd se svačinou
celodenní snídaně, oběd, svačina, večeře
Cena ubytování:

měsíčně

46 Kč
92 Kč

pokoj bez vlastního sociálního zařízení 1.200 Kč
pokoj s vlastním sociálním zařízením
1.600 Kč

•
•

Ke stravování v naší školní jídelně se přihlaste odevzdáním vyplněné „Přihlášky ke stravování“
Stravování a ubytování je nutné zaplatit do 25. v měsíci předem, na účet školy č. - 2003060008/6000

•
•

Částka za stravné a ubytování se platí zálohově.
Vyúčtování je možné provést na vyžádání nebo bude provedeno při ukončení studia žáka.

Způsob placení:
bankovním převodem na účet školy - 2003060008/6000 PPF Banka
do poznámky uveďte jméno žáka
Informace o stravovacích čipech
• Strávník si čip zakoupí u vedoucí školní jídelny (záloha na čip je 120,- Kč) a nechá si ho v kanceláři
aktivovat.
• Strávníkovi budou předány přihlašovací údaje na www.strava.cz
• Všichni strávníci jsou povinni nosit identifikační čip denně k výdeji obědů.
• Pokud strávník identifikační čip zapomene, oznámí to před výdejem vedoucí školní jídelny a ta
zjistí, zda je strávník na daný den přihlášen.
• V případě ztráty čipu si strávník zakoupí nový
• Při ukončení studia bude po odevzdání nepoškozeného čipu vrácena záloha.
Informace o objednávání stravy po internetu www.strava.cz
Po vyplnění Přihlášky na stravu, bude každému přiděleno přihlašovací jméno a heslo pro první přihlášení.
Heslo si můžete změnit při přihlášení do internetového objednávání
Heslo může obsahovat čísla a písmena bez diakritiky
Objednávání stravy:

www.strava.cz
•
•
•
•

Číslo naší jídelny 2159
Vyplňte a potvrďte položky Uživatel a Heslo
Jste přihlášeni a můžete objednávat stravu.
Pro objednávání stravy potvrďte položku
Objednávky stravy.
• Proveďte požadované změny svých přihlášek a
odhlášek.
• Změny nezapomeňte uložit potvrzením položky
Odeslat
Ze systému se odhlaste potvrzením položky
Odhlášení uživatele.
Další pokyny, podrobnosti a návody naleznete na
www.strava.cz

Aplikace pro objednání stravy ke stažení
v přiloženém QR kódu

Další informace u vedoucí školní jídelny paní Zuzany Farské: tel. 257 940 225, 257 941 094
kuchyne@dostihovaskola.cz

