Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola,
Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace,
Zborovská 519, 511 01 Turnov
tel.: 481 319 111, 481 350 022, www.ohsturnov.cz, thp@ohsturnov.cz

Stravování: SNÍDANĚ, VEČEŘE
Vážení rodiče, milí žáci,
dovolujeme si Vám poskytnout informace o stravování.
Pro zařazení žáka do systému stravování je nutné vyplnit přihlášku ke stravování. Po odevzdání
přihlášky na e-mail michaela.hornikova@ohsturnov.cz, nebo poštou či fyzicky v sekretariátu školy, bude
strávník zaevidován do systému stravování. Na základě odevzdané přihlášky bude přidělen strávníkovi
variabilní symbol (tento variabilní symbol je stejný po celou dobu studia žáka a je platný pouze pro
účely stravování). Variabilní symbol Vám sdělí Ing. Michaela Horníková, DiS. Prostřednictvím
přiděleného variabilního symbolu provedete první platbu na účet školy 248665399/0300 do
7. 9. 2018.
Doporučení: strávníci SUPŠ, kteří jsou ubytováni na DM Skálova 373 chodí na snídaně a večeře celý měsíc platí
cca 1 150 Kč.

Zákonný zástupce uhradí první dobití kreditu na účet školy do 7. 9. 2018 v minimální výši 1 150 Kč. Na
stravování má nárok pouze strávník ubytovaný na DM Skálova 373. Kredit bude žákovi nahrán do
systému stravování a objednáním stravy dochází k čerpání kreditu. Žák a jeho zákonný zástupce sledují
výši kreditu a při jeho nízkém stavu provedou další platbu, která bude nahrána dle variabilního
symbolu do systému stravování. V případě nedostatku kreditu bude mít strávník zablokováno
objednávání stravy do doby, než dojde opětovnému dobití kreditu.
Při ukončení ubytování na DM Skálova 373, případně odhlášení ze systému stravování musí být stav
kreditu roven nule.
Každý strávník musí mít elektronický čip (kauce 150 Kč), který slouží zároveň i pro vstup do budovy
školy a do jídelny. Tímto čipem nebo prostřednictvím internetu si lze provádět přihlášky, odhlášky
a volbu jídel z jídelníčku, a to vždy do 12:45 hodin na následující stravovací den (např. objednání na
pondělí se musí provést do 12:45 hod. v pátek). Ve výjimečných případech, např. kdy žák náhle
onemocní, je možné provést odhlášení na ten den do 7:00 hodin e-mailem jidelna@ohsturnov.cz, SMS
739 803 339 nebo na tel. č. 481 350 022.
Upozorňujeme na skutečnost, že žák uhradí přihlášené jídlo, i když ho neodebral. Pamatujte vždy
na odhlášení jídla při nepřítomnosti Vašeho dítěte ve škole. V případě, že se tak nestane, nesmí být
poskytnuta dotace a žák uhradí celou hodnotu stravy, tj. snídaně 50 Kč, večeře 65 Kč.
Ceny jídel dle vyhlášky č. 105/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů:
Snídaně a přesnídávka:
Svačina a večeře:
Druhá večeře:

25 Kč (snídaně 13 Kč, přesnídávka 12 Kč)
27 Kč (svačina 8 Kč, večeře 19 Kč)
13 Kč (lze objednat pouze s večeří)

Podrobné informace jsou uvedeny na: www.ohsturnov.cz.
V Turnově dne 15. sprna 2018

Ing. Eva Antošová
ředitelka
IČ: 75129507, DIČ:CZ75129507

