Střední škola automobilní a informatiky
Weilova 4, Praha 10 – Hostivař, 102 00
IČO: 00497070, DIČ: CZ00497070

Přihláška ke stravování ve školní jídelně
Jméno a příjmení:..............................................................................................
Identifikační číslo žáka v.s.*):............................................................................
Způsob platby obědů:
1. Trvalým příkazem k úhradě……………………….…. ANO / NE *
2. Bankovním převodem……………………………........ ANO / NE *
3. Vložením hotovosti v peněžním ústavě ………………. ANO / NE *
4. Složením částky v hotovosti v bistru ve školní jídelně…ANO / NE *
*) Vyberte jednu možnost (úhrady za stravné)

V případě bezhotovostní platby:
bankovní spojení školní jídelny: KB Praha 2, číslo účtu: 43 - 7229950217
/0100 (kód banky) variabilní symbol: identifikační číslo žáka*) – důležité pro
identifikaci plateb!
*) identifikační číslo žáka doplní školní jídelna.

Vyplněnou přihlášku předejte k doplnění:
Vedoucí nebo zástupci vedoucí školní jídelny:
p. Alfeyrová Magdaléna, která dopíše identifikační číslo žáka pro variabilní symbol.

tel.: +420 242 456 100, 242 456 101
fax: +420 242 456 118

mailbox@skolahostivar.cz
www.skolahostivar.cz

Střední škola automobilní a informatiky
Weilova 4, Praha 10 – Hostivař, 102 00
IČO: 00497070, DIČ: CZ00497070

Propozice pro platby obědů:
Stravné se platí zálohově na měsíc následující.
Výše zálohy 700,-Kč, 400,-Kč (dle stravovacích zvyklostí strávníka – denní nebo ½ měsíce).
•
•
•

•

Při platbách v hotovosti dostává každý strávník stvrzenku o platbě.
Finanční zůstatky na účtu strávníka se převádějí do dalšího měsíce.
Na konci měsíce může strávník požádat o vytištění přehledu odběru stravy a zůstatku
finančního kreditu. Toto zároveň slouží pro kontrolu odběru obědů žáka, rodiče si mohou
tak ověřit skutečné čerpání jak obědů, tak kreditu.
U bezhotovostních a hotovostních plateb se vyúčtování provádí na konci školního roku k
měsíci červnu. Přeplatky jsou:
o zasílány zpět na účet nebo vyplaceny hotově dle typu přijatých záloh za stravné.

•
•
•
•
•

Školní jídelna připravuje tři druhy jídel, z kterých si může strávník zvolit dle svého výběru.
Přihlášku stravy si strávník provede:
osobně u terminálu před vchodem do školní jídelny
telefonicky + 420 245 456 168, +420 242 456 166
osobně v bistru ve školní jídelně
možnost objednání přes internet („ ve výstavbě“), děkujeme za pochopení
POZOR, přihlášky na obědy je možné akceptovat dle objednacího systému nejdéle do 14.00
hodin dne předcházejícího (studenti, kteří mají praxi, objednávají s předstihem tak, aby při
výuce na škole měli obědy včas objednané)

•

Odhlášky jsou akceptovatelné do 8.00 téhož dne
Výdej obědů probíhá denně od 11,30hod. do 14,15hod.
Oběd č. 1,2,3 jednotná cena 37.- Kč
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