Informace o stravování ve školní jídelně SŠTD G. Habrmana Česká Třebová
Vážení rodiče, vážení strávníci,
ŠJ SŠTD G. Habrmana zajišťuje stravování formou objednávkového systému. Celodenní strava
pro ubytované žáky je 115,- Kč (snídaně 33,- , oběd 41,- a večeře 41,-). Cena jednoho oběda pro
studenta je 41,- Kč (pouze cena potravin). Ta zahrnuje polévku, výběr z 3 hlavních jídel, nápoj,
popř. salát, ovoce. Jedná se o současné ceny, které se v průběhu roku mohou dle aktuální situace
měnit.
Platby za poskytnutou stravu probíhají zálohově a to do 20. dne předchozího měsíce na měsíc
následující. Každý student má založené „stravovací konto“ na které přicházejí bezhotovostní
platby od vás.

číslo účtu: 16537611/0100

Jako variabilní symbol pro první platbu v srpnu uveďte vždy prvních šest čísel rodného čísla
před lomítkem a do poznámky jméno a příjmení strávníka. Pro další platby pak do variabilního
symbolu (VS) uvádějte prvních šest číslic rodného čísla před lomítkem + ID (bude přiděleno při
přihlášení ke stravování). Pokud je VS uveden chybně, nelze platbu přiřadit. Pro odběr obědů
žáci používají ISIC kartu, kterou obdrží při nástupu do školy, cena karty je 350,- Kč. Přeplatek
při ukončení stravování bude vrácen na účet uvedený na žádosti o vrácení přeplatku (lze
vyzvednou v kanceláři vedoucího ŠJ nebo vytisknout z webových stránek školy). Strávník také
obdrží přihlašovací jméno a heslo pro objednávání přes internetový objednávkový systém
www.vda.cz . Další možností volby stravy je použití terminálu umístěného ve vstupní hale školy
nebo výjimečně zaslání e-mailu na adresu romana.hrdinova@vda.cz či telefonická žádost na
čísle 465 508 432. Přihlašování, odhlašování a změny jídel lze uskutečnit do 15::00 hod
předešlého dne. Přihláška ke stravování funguje jako závazná objednávka pravidelného odběru
po celou dobu školního roku. Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován. Cena
studentských obědů je významnou částkou hrazena ze státního rozpočtu a nárok na něj vzniká
jen v době vyučovacího procesu. Když žák onemocní, nemá na dotované obědy nárok
(výjimkou je první den neplánované nepřítomnosti studenta ve škole). Veškeré další informace
naleznete na www.vda.cz nebo vám je poskytne vedoucí jídelny.
Romana Hrdinová
vedoucí školní jídelny

Přihláška ke stravování ve školní jídelně SŠTD G. Habrmana Česká Třebová
Příjmení a jméno: ………………………………………………………………………………..………………………………………………
Škola: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Třída: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
E-mail: …………….…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresa bydliště: ………………………………………………………………………………………..…………………………………………
Datum narození: ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Číslo účtu: …………………………………………………………………………………………..……………………………………………….
Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány pouze v souladu s:

 561/2004 Sb. – Školský zákon
 107/2005 Sb. – Vyhláška o školním stravování
Souhlasím se zpracováním poskytnuté emailové adresy v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, obecného nařízení o ochraně
osobních údajů, za účelem komunikace mezi mnou a ŠJ SŠTD G. Habrmana Česká Třebová.
Datum:

Podpis zák. zástupce:

