Vážení strávníci,
naše škola využívá ve školní jídelně stravovací systém od firmy Z-WARE. Největší výhodou pro
strávníky je zvýšení komfortu při objednávání a odhlašování stravy pomocí elektronických čipů nebo
internetových stránek.
Pro využívání tohoto systému je nutné mít elektronický čip (všichni žáci školy mají od prvního
ročníku, slouží pro vstup do budovy i jako kopírovací karta, ostatní strávníci si mají možnost zakoupit
čip v kanceláři školy). Čip využívá strávník po celou dobu, kdy se bude stravovat ve školní jídelně.
Pokud si strávník čip zapomene (ale má zaplacený oběd), musí si dojít do kanceláře jídelny pro
náhradní potvrzení, které odevzdá při odebrání stravy.
Jídlo se objednává i odhlašuje na objednávacím terminálu, který je umístěn u školní jídelny, nebo
přes internet na www.supsuh.cz v části Jídelna, pod odkazem Stravovací systém. Pro objednávání
jídel přes internet dostane každý strávník přihlašovací údaje. Kdo tyto údaje nemá, může si tyto údaje
vyzvednout u vedoucí školní jídelny. Jídla je možné volit z jídel dle aktuálního jídelníčku. Stravovací
systém umožňuje objednávání a odhlašování stravy na 14 dní dopředu.
Odhlašování a objednávání může strávník provádět nejpozději do 9.00 hodin v den, ve který bude
chtít oběd. (např. oběd na pátek můžeme změnit či odhlásit nejpozději do 9.00 hodin v pátek).
V případě nemoci strávníka je možné odhlásit oběd do 9.00 hodin ráno na e-mail:
kacerova@supsuh.cz (p. Káčerová). V první den neplánované nepřítomnosti studenta ve škole (např.
nemoc) má student nárok na školní stravování, může odebrat oběd do jídlonosiče v době od 11.30 do
14 hod., v další dny takové nepřítomnosti nemá strávník nárok na školní stravování (zvýhodněná
cena). Za neodhlášenou a neodebranou stravu se neposkytuje věcná ani finanční režie. Podle
vyhlášky 170/2005 sb. jsou žáci povinni v době nepřítomnosti v SŠ oběd odhlásit ze stravování.
Pokud strávník zjistí, že nemůže již objednané jídlo odhlásit, protože vypršel časový limit zrušení
objednávky, můžete v internetové aplikaci stisknout tlačítko „Do burzy" a toto jídlo nabídnete v rámci
burzy jiným strávníkům. Pokud naopak zjistíte, že jste chtěli jídlo a již si ho nemůžete objednat z
důvodu vypršení časového limitu, použijte tlačítko „Přidat 1 kus z burzy“.
Úhrada za školní stravování
Zahájení školního stravování – odevzdáním řádně vyplněné přihlášky ke školnímu stravování
s povolením inkasa /kopie z banky/ a podpisem zákonného zástupce. (ke stažení na stránkách školy
nebo u vedoucí jídelny)
Strava je poskytována podle výživových norem, které upravuje příloha č. 1 k vyhlášce č. 107/2005 Sb.,
a dále podle finančních limitů stanovených přílohou č. 2 k vyhlášce č. 107/2005 Sb. Platba za
odebranou stravu se provádí po ukončení kalendářního měsíce, vždy do 5 dnů následujícího měsíce
výhradně bezhotovostním stykem, formou inkasa z účtu strávníka (zákonného zástupce).
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