Informace ke stravování pro nové studenty SOŠ a SOU Jindřichův Hradec
a ubytované v DM
Školní jídelna, SOŠ a SOU v Jindřichově Hradci, Vás srdečně zve ke stravování. Stravování poskytujeme
formou obědů, na výběr je ze dvou menu, OB1 nebo OB2.
Dále pro studenty ubytované v DM, celodenní stravování, tedy snídaně + dopolední svačina, oběd,
odpolední svačina + večeře, v případě potřeby i večeře 2.
Studenti ubytovaní v DM, navštěvující ostatních škol ( Střední zdravotnický škola, Obchodní akademie,
Gymnázium….) většinou nedocházejí na obědy v naší školní jídelně SOŠ a SOU, z hlediska časového a
domluví si stravování obědů např. ve školní jídelně Gymnázia. Možnost tu, ale je například při
vykonávání praxe v nemocnici.
Ke stravování ve školní jídelně SOŠ a SOU je zapotřebí:
1. Vyplnit Přihlášku ke stravování + Souhlas k inkasu a tiskopisy doručit nejlépe prostřednictvím
emailu na lenka.janku@sos-jh.cz,
nebo poštou, či osobně do kanceláře vedoucí školní jídelny, v přízemí DM.
2. Zaplatit zálohu na stravné (ubytování se platí až po „probydlení“, na konci daného měsíce
inkasem, společně s další zálohou na stravné).
Záloha se platí po podání Přihlášky a Souhlasu s inkasem:
- jednorázovým příkazem na účet školy 19-0294260237/0100 + var.symbol, který Vám bude sdělen
prostřednictvím emailu na Váš email,
řádně vyplněný v Přihlášce a Souhlasu s inkasem. K jednorázovým příkazům prosím vyplňte
poznámku jméno strávníka, za kterého stravné platíte.
- platbou v hotovosti v kanceláři vedoucí školní jídelny, do pokladny SOŠ a SOU JH.
3. Zaplacení zálohy za čip 100,- v hotovosti, v kanceláři vedoucí školní jídelny. Záloha 100,- Kč je
vratná, po ukončení stravování a vrácení čipu. Částka bude proplacena vedoucí školní jídelny. Čip
také slouží k přístupu tiskárny ve škole SOŠ a SOU. Není určen ke vstupu do školy!
4. Strávník obdrží přihlašovací údaje ke svému účtu na www.strava.cz a prostřednictvím účtu
a e-mailu sleduje platby, nedoplatky, přihlášenou a odhlášenou stravu.
PROVOZNÍ DOBA ŠJ:
ÚŘEDNÍ HODINY (kancelář ŠJ):
VÝDEJ DO JÍDLONOSIČŮ:
STRAVOVÁNÍ ŽÁKŮ A ZAMĚSTNANCŮ:
VÝDEJ PRO UBYTOVANÉ STUDENTY:
SNÍDANĚ + SVAČINA DOPOLEDNÍ:
OBĚD:

6:00 - 18:30
9:00 - 11:00
12:00 - 14:00
10:30 - 11:00
11:30 - 14:00
6:45 - 7:30
11:30 - 14:00

Výdej pro důchodce a cizí strávníky

10:30 - 11:00

Výdej pro zaměstnance a studenty

11:30 - 14:00

VEČEŘE + SVAČINA ODPOLEDNÍ + VEČEŘE 2:
Pondělí – čtvrtek
středa
pátek

17:00 - 17:30
16:30 - 17:00
6:45 - 7:30

Osobně jsme přítomni pro nové studenty a zákonné zástupce v kanceláři vedoucí školní kuchyně v
pracovní dny pondělí – pátek od 8:00 do 14:00 hodin. Po předchozí domluvě kdykoli.
S dotazy se můžete obracet na email lenka.janku@sos-jh.cz, nebo na telefonu 774/202241, kde Vám
ráda zodpovím Vaše dotazy.
V současné době je povolen vstup do zařízení DM a školní jídelny s omezením. Při vstupu musíte mít
roušku, u vchodu je povinné si umýt a vydesinfikovat ruce a dodržovat odstup 2 metry. V jídelně se
nesmí zbytečně sdružovat více osob. Max počet osob u stolu je určen počtem židlí (max. 6).
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