Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59
telefon: 387 437 829, 778 761 506, 778 761 504

2. Varianta: Stravování, přístup do školy
Přístup do školy a objednání stravy se v naší škole zajišťuje pomocí identifikačního čipu, který si žáci
zakoupí v pokladně školy, za částku 100,- Kč. Tento čip slouží rovněž pro kopírování na kopírkách
umístěných na chodbách školy (čip nutno „nabít“ na potřebnou částku v pokladně školy).
Školní jídelna nabízí stravování přímo v sídle školy. Objednání/odhlášení stravy je možné buď přes
internet nebo prostřednictvím objednávkového panelu umístěného ve školní jídelně nebo mimořádně
telefonicky v pokladních hodinách v pokladně školy. Pokyny pro objednání přes internet najdete na
http://sspcb.cz/o-skole/skolni-jidelna/. Stravu přes internet je možné objednávat až po zakoupení
čipu.
Aktuální cena obědů činí 30,- Kč. V případě nárůstu nákupních cen surovin může být v návaznosti
upravena i cena stravy.
Platby za stravování budou probíhat formou inkasa přímo z Vašeho účtu. Jistina ve výši 700,- Kč bude
z Vašeho účtu inkasována na konci měsíce srpna 2020. Další platby budou inkasovány měsíčně zpětně
z Vašeho účtu podle skutečně odebrané stravy, vždy k 16. dni v měsíci.
V případě ukončení stravování bude provedeno vyrovnání plateb a přeplatek bude vrácen na Váš účet.
V případě nedoplatků z Vaší strany, bude jistina použita na dlužnou částku. Vyúčtování jistiny bude
provedeno na konci školního roku.
Pokladní hodiny: pondělí, středa: 6:30 – 8:30 h, 11:30 – 13:30 h; úterý, čtvrtek: 6:30 – 8:00 h,
9:30 – 10:00 h, 11:30 – 13:30 h; pátek: 6:30 – 9:00 hod.
Zakoupit čip si bude možné od 24. 8. 2020 do 31. 8. 2020 u paní Vonešové v pokladně školy v době
pokladních hodin. V ostatní dny po dobu prázdnin si čip nelze zakoupit!
Dne 1. 9. 2020 budou mimořádné pokladní hodiny od 8:30 hodin do 16:00 hodin.
Pokladní – paní Iveta Vonešová, tel. 778 761 506.
V případě Vašeho zájmu o stravování vyplňte důkladně tiskopis Povolení k inkasu, předložte České
spořitelně nebo jinému peněžnímu ústavu, kde máte zřízen účet. Zadejte souhlas s inkasem na
stravné pro naši školu. Souhlas s inkasem potvrzený peněžním ústavem odevzdáte (zašlete poštou)
nejpozději do 12. 8. 2020 do pokladny školy. Bez tohoto potvrzení by žák nemohl být ke stravování
přihlášen. Souhlas k inkasu slouží zároveň jako přihláška ke stravování a žádost o čip.
Peníze za stravné budou inkasovány z Vašeho účtu vždy k 16. dni v měsíci, proto je nutné, aby byl
k tomuto datu na Vašem účtu dostatek finančních prostředků.

