Střední průmyslová škola a Gymnázium Na Třebešíně
příspěvková organizace hl. m. Prahy

POKYNY PRO ŽÁKY UMÍSTĚNÉ DO DOMOVA MLÁDEŽE
ŠKOLNÍ JÍDELNA
Podmínkou stravování ve školní jídelně je vyplněná přihláška ke stravování (viz příloha) a uhrazená záloha.
Cena stravy ve školní jídelně:
▪ Snídaně
21,- Kč
▪ Snídaně + balíček
56,- Kč
▪ Oběd
38,- Kč
▪ Oběd (větší gramáž masa)
46,- Kč
▪ Večeře
36,- Kč
▪ Večeře + balíček
54,- Kč
Při výpočtu zálohy pro platbu jednorázovým nebo trvalým příkazem je nutné násobit snídaně nebo obědy
průměrným počtem stravovacích dní, tj. 19 a u večeří průměrem 15 večeří za měsíc.
Platby za ubytování a stravování se hradí na jeden účet, jsou zálohové, splatné předem do 25. dne
předchozího měsíce.
Orientační výše zálohy na stravování + ubytování:
Čerpání snídaní a večeří: záloha 1 800,- Kč + 1 600,- Kč
Čerpání snídaní, obědů a večeří: záloha 2 300,- Kč + 1 600,- Kč
Studenti ubytovaní na DM mají zaregistrovány ISIC karty nebo mají tzv. bílé karty pro školní jídelnu.
Noví studenti obdrží tzv. bílé karty zdarma. Objednání stravy bude možné pouze v případě, že bude
student přihlášen a bude mít na svém osobním účtu vložené finanční prostředky.
K vyřízení záležitostí studentů ubytovaných na DM (kartička, změny stravy, platby atp.) bude kancelář
stravenek otevřena v úterý 31. 8. od 14.00 do 18.00 hodin.
Vaříme od středy 1. 9. 2021 a začínáme snídaní.
Stravu si ubytovaní žáci, studenti nebo zákonní zástupci žáků přihlašují nebo odhlašují sami individuálně
dle svých potřeb na terminálu nebo přes internet.
Pro úhradu příspěvku na ubytování a stravování je nutné používat pouze bezhotovostní platební styk. Jako
variabilní symbol používejte pouze ten, který je uveden ve sdělení o umístění do DM a na přihlášce ke
stravování.
1) Trvalým příkazem z Vašeho účtu na náš účet u PPF Praha 1 – 2003710015/6000, variabilní
symbol (uveden na rozhodnutí o umístění). Do poznámky připište jméno studenta.
Příkaz zadejte tak, aby částka, byla připsána na náš účet nejpozději 25. dne předchozího měsíce
než ten, ve kterém vzniká nárok na ubytování a stravování.
2) Jednorázovým příkazem nebo složenkou na náš účet u PPF Praha 1 – 2003710015/6000,
variabilní symbol (uveden na rozhodnutí o umístění). Do poznámky připište jméno studenta.
Příkaz zadejte tak, aby částka byla připsána na náš účet nejpozději 25. dne předchozího měsíce
než ten, ve kterém vzniká nárok na ubytování a stravování.

Desider Červeňák v. r.2021
vedoucí školní jídelny

Strana 1 z 1

