Informace ke školnímu stravování pro žáky SPŠP-COP
Vážení strávníci, vážení rodiče,
Stravování probíhá ve školní jídelně v budově Domově mládeže 1, nám.T.G.Masaryka 2700, Zlín.
Objednávku i výdej stravy lze provést 2 způsoby:
1. Stravovací kartou přímo v jídelně DM1 u terminálů
2. Elektronicky přes objednávkový systém na adrese https://stravovani.spspzlin.cz/ pomocí osobních
přihlašovacích údajů (přihlašovací jméno+heslo)
Kartu včetně osobních přihlašovacích údajů dostanete při prvním nástupu ke stravování, ovšem pouze za
podmínky, že jsou na osobním kontě v DM1 finanční prostředky.
Ceny pro strávníky jsou následující:

Oběd
Záloha na kartu

28,-- Kč
200,-- Kč

Tyto částky se hradí z osobního konta. Při ztrátě nebo poškození karty se platí opět záloha 200 Kč, ztrátu nahlaste
ihned, aby bylo možné provést zablokování původní karty a vystavení nové. Při ukončení stravování je záloha na
kartu vratná pouze v případě vrácení funkční a neporušené karty.
DM si vyhrazuje právo změny cen i v průběhu školního roku v souvislosti s měnícími se cenami potravin.
Ve školní jídelně je zavedeno bezhotovostní placení stravování.
Chtěli bychom Vám usnadnit práci a šetřit Váš čas, proto si dovolíme doporučit Vám následující postup.
1. Stanovte si, kolik obědů odeberete za měsíc a sami si určete částku, kterou budete měsíčně poukazovat do
DM (průměrně je v měsíci 20 stravovacích dní), k takto vypočítané částce ještě připočítejte zálohu za
kartu, ale pouze při zahájení stravování. (tzn.například (28 x 20) + 200 = 760,-- Kč, další platby jsou bez
zálohy na kartu tj.560,-- Kč).
2. Zřiďte si, pokud ještě nemáte, účet v bance, spořitelně nebo na poště a zadejte si z něj trvalý příkaz
k úhradě na částku, kterou jste si stanovili.
3. Výše zvolenou částku zasílejte na číslo účtu 1461630237/0100, jako variabilní symbol uveďte
IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO (ID), které vám bude přiřazeno až po odevzdání řádně vyplněné přihlášky na
stravování a zavedení do evidence. Je to celkem 10 číslic.
ID není automaticky posíláno, je nutné si ho vyzvednout, na e-mailu: eva.divokova@spspzlin.cz nebo
osobně v kanceláři DM1 – č.203, ale až po termínu odevzdání přihlášek, tj. po 14.6.2019!!
4. Příkaz podejte, prosím, nejpozději do 25. dne předešlého měsíce, tj. na září do 25. srpna atd. Pokud budou
finanční prostředky na našem účtu do výše uvedeného data, mohou si nově přijatí strávníci vyzvednout
stravovací kartu poslední týden před nástupem do školy, jinak na začátku školního roku.
5. Po ukončení studia vraťte, prosím, stravovací kartu v kanceláři č.203 v budově DM1, aby mohlo být
provedeno finanční vypořádání. Zároveň si nezapomeňte zrušit trvalý příkaz.
Každému stravovanému je vedena počítačová evidence plateb a odběru stravy, tzn., že se můžete kdykoliv
telefonicky, e-mailem nebo přes web stravování (viz.výše) informovat o stavu konta a také o tom, jak probíhá
stravování v průběhu školního roku (měsíční výpisy). Nevyčerpané finanční prostředky Vám budou vráceny na
bankovní účet na konci školního roku, pokud si vyplníte žádanku o vrácení zůstatku na kontě - u nezletilých musí
žádanku vyplnit zákonný zástupce. Žádanku si můžete vyzvednout na vrátnici DM nebo stáhnout z webu školy.
Nevyžádaný zůstatek bude automaticky převeden do dalšího školního roku.
Sledujte, prosím, ke konci školního roku informace na webu stravování, nástěnce a terminálech v jídelně.
S případnými dotazy ohledně stravování a objednání jídel se obracejte na vedoucí stravování – Zlatku Baranovou,
tel. 577 314 013, e-mail: zlatka.baranova@spspzlin.cz, s dotazy ohledně přihlášek, ID, přihlašovacích údajů,
placení stravného a zůstatku na kontě na účetní - Evu Divokovou, tel. 577314024, e-mail:
eva.divokova@spspzlin.cz

Důležité upozornění: Přihláška na stravování platí pouze na aktuální
školní rok, tzn., že se na každý školní rok podává přihláška nová.

