Střední průmyslová škola stavební Plzeň, Chodské náměstí 2

Školní jídelna
Informace pro strávníky
Začátek nového školního roku
Noví strávníci
Studenti budoucích prvních ročníků, odevzdají čitelně vyplněnou a podepsanou
přihlášku ke stravování v pokladně školní jídelny při SPŠ stavební Plzeň, do 1. 7. 2022.
1/ Přihláška musí být opatřena razítkem školy (na které budou od 1. září studovat).
2/ K přihlášce musí být přiložen doklad o zřízení inkasa (může být vytvořen on-line).
(Pozor při zadávání souhlasu s inkasem v bance – musí mít účinnost nejpozději od 19. 8. 2022, protože
19. 8. budeme inkasovat zálohu na září. Obvykle inkasujeme 20. den měsíce, ale v srpnu vyjde na sobotu.)

V případě, že přihlášku pošlete on-line na adresu jidelna@spsstav.cz, žádáme o kvalitní
naskenování ve formátu PDF. Další podmínky jsou stejné jako při osobním předání
přihlášky (razítko školy, souhlas s inkasem).
Plzeňskou kartu si přijdete do pokladny ŠJ načíst nejpozději 1. září, raději ale na konci
srpna. Zároveň si vyzvednete hesla pro on-line objednávky stravy. Pokud už kartu máte,
načteme ji do aplikace při osobním předání přihlášky.
Pokud přihlášku odevzdáte až na konci srpna a později, zaplatíte obědy na první měsíc
hotově.
Pokladna školní jídelny bude pro příjem přihlášek nových strávníků otevřena takto:
do 30. 6.
1. 7.
23. 8. – 26. 8.
29. 8. – 31. 8.

7:30 – 14:00
7:30 – 13:00
7:30 – 13:00
7:30 – 15:00

Všichni přihlášení strávníci (noví i stávající), kterým inkaso proběhne v pořádku (peníze
budou připsány na náš účet), budou mít obědy přihlášené od 1. vyučovacího dne, to je od
čtvrtka 1. 9. (Noví strávníci budou mít přihlášené obědy od toho dne, který uvedli na
přihlášce.) Pokud na oběd nepůjdete, jste povinni stravu odhlásit.
Strávníkům, kterým peníze nepřijdou, obědy zablokujeme až do jejich úhrady.
Další informace najdete ve „Vnitřním řádu školní jídelny“, vyvěšeném na nástěnce ve
školní jídelně a na webových stránkách školy: www.spsstav.cz (úřední deska – kategorie
jídelna). Z úřední desky si můžete vytisknout i přihlášku ke stravování.
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