Stravovací systém SPŠ stavební Havířov, příspěvková organizace, Kollárova 1308/2, Havířov – Podlesí 73601

Bezhotovostní placení stravného
Inkasním způsobem
1. Dohodněte s Vaším peněžním ústavem Souhlas s inkasem – cílený na úhradu
stravného s minimálním krytím (limit) na účtu: 1 200,- Kč (navýšení od 1. 9. 2020)
V případě sourozenců či jiných rodinných příslušníků zadejte dvojnásobný limit.
2. Vzor příkazu k povolení inkasa
Inkaso ve prospěch příjemce platby: SPŠ STAVEBNÍ HAVÍŘOV
Číslo účtu příjemce platby: 115-7506180207/0100
Limit platby inkasa: 1 200,- Kč (doporučený minimální 1x v měsíci)
Datum od: datum kdy udělujete souhlas s inkasem
Datum do: zde prosím nevyplňujte žádné datum
Var. Symbol : žádný (Počítač přiřazuje platbu na číslo účtu, které jste uvedli škole. Pro
jistotu můžete napsat do poznámky jméno strávníka.)
Číslo Vašeho účtu, ze kterého bude inkasní platba provedena nahlaste ve školní jídelně,
pokud jste tak ještě neučinili.
3. Částka ve výši 1 200,-Kč, která bude inkasována poprvé, bude sloužit jako jistina.
V dalších měsících bude proveden pouze doplatek do jistiny za skutečně odebranou
stravu. U žáků prvních ročníků je nutno tuto částku poprvé uhradit jednorázovým
příkazem k úhradě. Po ukončení studia bude provedeno celkové vyúčtování a
prostředky budou vráceny následující měsíc bezhotovostně na účet strávníka.
4. Inkaso provádí organizace pouze 1x v měsíci a to z pravidla k 7. dni v měsíci. Bez
této počáteční jistiny se nelze začít stravovat.
5. Nákup stravovacího čipu
Po zřízení souhlasu s inkasem si strávník zakoupí hotově ve školní jídelně stravovací
čip v hodnotě 115,-Kč. Čip bude mít strávník po celou dobu školní docházky, pokud
dokončí školní docházku a čip bude plně funkční, bude školou vykoupen za stejnou
cenu zpět.

6. Ztráta čipu
Ztrátu čipu je třeba nahlásit pracovnici školní jídelny a zakoupit si nový čip
v hodnotě 115,-Kč.
7. Zapomenutí čipu
Zapomenutý čip je nutno nahlásit ve školní jídelně do 10.00 h. v daný stravovací den.
V případě nahlášení zapomenutého čipu v průběhu výdeje obědů bude oběd vydán
až ve 14.00 h. V obou případech bude strávníkovi vydána náhradní stravenka
v podobě žetonu.
8. Vrácení čipu
Pokud se žák rozhodne, že se již nebude stravovat nebo ukončí-li studium, vrátí čip
pracovnici školní jídelny nejpozději však následující měsíc po ukončení stravování a
bude mu zpět hotově vrácena záloha ve výši ceny čipu 115,-Kč.
9. Pokud nebudete požadovat oběd na první a další dny následujícího měsíce (např. z
důvodu nemoci), je možné obědy odhlásit pouze přes internet nejpozději 1 den
předem do 10.00 h (den předem = den, kdy probíhá vyučování). Pokud bude oběd
odhlášen na internetu v jiný než pracovní den (např. ve svátek), systém jej na konci
měsíce vyhodnotí jako odebraný a bude vrácen strávníkovi k úhradě.
10. Strávníci mají možnost výběru ze dvou jídel.
Z M Ě N A !!!
Veškeré obědy je nutno objednat 2 pracovní dny předem do 10.00 h.
Strávník si stravu objednává i odhlašuje sám, přes webové stránky. Zaplacením
stravného není automaticky přihlášen.

VZOR PŘIHLÁŠKY A ODHLÁŠKY STRAVNÉHO
Internetová stránka: www.strava.cz
Číslo jídelny: 10 684
Jméno: prijmeni a první písmeno jména (např. zakovak)
Heslo: prijmeni.jmeno (např: zakova.klara)
Doporučujeme přihlašovací údaje po prvním přihlášení změnit, dle pokynů na webových
stránkách www.strava.cz !!!!!!

NEODHLÁŠENÁ STRAVA = ODEBRANÁ STRAVA ZA PLNOU CENU!
Nezapomeňte oznámit ukončení stravování!
Hotovostní úhrada stravného není možná.
Odhlášení a přihlášení obědů probíhá pouze přes internet.
Hodnota dotovaného obědu – žák 32,-Kč ( v případě řádné školní docházky)
Hodnota obědu za plnou cenu – žák 57,-Kč (v případě absence a neodhlášení stravy)
V případě nemoci budou účtovány neodhlášené obědy za plnou cenu od následujícího
pracovního dne.
V případě změny bankovního spojení strávníka, prosím neprodleně kontaktujte kancelář
školní jídelny tel. 597 578 949.
V Havířově, 1. září 2021

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zjednodušený postup – nový strávník
1.
2.
3.
4.

Registrace nového strávníka do stravovacího a nahlášení čísla účtu ve školní jídelně.
Nákup stravovacího čipu ve výši 115,-Kč hotově ve školní jídelně.
Udělení souhlasu s inkasem a splátka 1. jistiny ve výši 1 200,-Kč.
Výběr stravy na webových stránkách. (Každý strávník se musí nahlásit ke stravování
sám, není automaticky přihlášen.)

