BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE, S.R.O.,STŘEDNÍ ŠKOLA
17.LISTOPADU 177, 542 34 MALÉ SVATOŇOVICE

Informace pro ubytované žáky o režimu stravování
Stravování je zajištěno ve školní jídelně s možností výběru ze 2 snídaní,
2 obědů a 1 večeře

Podmínky stravování
Každý strávník stravující se v jídelně BPA musí být vybaven bezdotykovým čipem.
Strávník je povinen si tento čip zakoupit za cenu 150,- Kč, a pokud jej nezničí nebo neztratí,
bude mu sloužit po celou dobu stravování v kuchyni BPA. Čip strávník obdrží v kanceláři
školní jídelny. Po ukončení stravování v kuchyni BPA mu bude vrácena záloha na čip v
původní výši, pokud nebude čip nadměrně opotřeben. V případě viditelného opotřebení bude
strávníkovi vrácena záloha snížená o výši opotřebení.
V případě ztráty nebo zničení je strávník povinen zakoupit si nový čip za cenu 150,Kč, původní záloha nebude vrácena.
Systém objednávání:
Každý strávník si stravu objednává prostřednictvím internetu na www.strava.cz
(nejprve se musí zaregistrovat v kanceláři jídelny, aby získal přístup na tyto www stránky)
nebo přímo v kanceláři kuchyně (možno i telefonicky 499829732 nebo 722931135)
Uzávěrka objednávání a změny na příští den na internetu je stanovena na 14.00 hod
předchozího dne.
Výdej stravy:
Každý strávník před výdejním místem svůj čip nechá načíst snímacím zařízením. Na
základě tohoto úkonu bude výdejní panel signalizovat, zda je příslušné jídlo objednáno nebo
nikoliv. V případě záporné signalizace bude případný výdej jídla řešen v kanceláři kuchyně, v
případě kladné signalizace bude výdej jídla proveden.
V případě, že strávník čip zapomene a stravu má objednánu, bude mu vydána v
kanceláři kuchyně náhradní stravenka, na základě které objednanou stravu obdrží a
současně bude jeho čipové číslo zablokováno.

Úhrada stravy:
Stravné se nestrhává inkasem. Je třeba zadat trvalý příkaz k platbě na účet 249594545/0300,
variabilní symbol je totožný s evidenčním číslem strávníka (uvedeno v přihlašovacích údajích
při registraci, dostupné v kanceláři jídelny). Plná penze činí měsíčně cca. 1600,-Kč.
Přeplatky se převádějí vždy do dalšího měsíce.
Stravné je možno zaplatit také hotově v kanceláři jídelny v pracovní dny v době 06:30 –
07:30 a 11:30 – 14:00 hod.

Pravidla odhlašování stravy
Odhlašování stravy si zařizují žáci, případně jejich rodiče, sami, a to prostřednictvím
internetu, nebo v kanceláři vedoucího kuchyně (email, telefon, osobně).
V případě onemocnění žáka nebo nepřítomnosti žáka na DM si stravu odhlašují opět žáci,
případně jejich rodiče, v kanceláři vedoucího kuchyně pana Pospíšila. Lze také telefonicky
nebo e- mailem, nejpozději do 7:00 hod.
Vedoucí kuchyně p. Pospíšil – tel.: 499829732 nebo 722931135
e-mail: ivan.pospisil@bpakademie.cz

Prvním jídlem ve školním roce 2021/2022 je snídaně 1.9.2021
Ubytovaným studentům nastupujícím do 1.ročníku bude automaticky přihlášena.
Další druhy jídel si studenti upřesní při snídani u vedoucího kuchyně.

Malé Svatoňovice dne 7.4..2021

------------------------------------zákonný zástupce žáka

