Informace pro ubytované žáky na Domovech mládeže
v Poličce a ve Svitavách a ostatní žáky ohledně stravování
1. Ubytovaní žáci se stravují ve školní jídelně SOŠ a SOU Polička Oběd, snídani a
večeři pro ubytované žáky na domově mládeže poskytuje jídelna školy SOŠ a SOU
v Poličce, Čs. armády 485. Oběd pro ubytované i neubytované žáky poskytuje
jídelna školy SOU a SOŠ v Poličce, Čs. Armády 48 i jídelna Základní školy na
Lukách v Poličce, Švermova 401. Žákům ubytovaným na DM ve Svitavách je zde
poskytována večeře.
Záloha v případě odebírání celodenní stravy na SOŠ a SOU Polička činí 2250,Kč/měsíčně (snídaně 22,- Kč, oběd 45,- Kč, večeře 40,- Kč)
Záloha v případě odebírání pouze oběda na SOŠ a SOU Polička činí 945,Kč/měsíčně.
Záloha v případě odebíraní oběda na ZŠ Na Lukách činí 750,- Kč/měsíčně (oběd
35,- Kč)
Záloha v případě odebírání večeří na SZŠ ve Svitavách činí záloha 1200,Kč/měsíčně (při odběru první i druhé večeře) nebo 780,- Kč/měsíčně při odběru
pouze první večeře (první večeře 36,88 Kč, druhá večeře 18,29 Kč)
2. Poplatky za stravné lze uhradit:
v hotovosti v kanceláři Střední školy obchodní a služeb SČMSD, Polička, nám.
Bohuslava Martinů 95
bankovním převodem
bankovní spojení - číslo účtu školy: 228647513/0600
variabilní symbol: registrační číslo
nebo do Poznámky k platbě uvést příjmení žáka
3. Stravné na SOŠ a SOU Polička je možné přihlásit i odhlásit nejpozději jeden
pracovní den předem do 11.00 hodin, dle pokynů příslušného stravovacího
zařízení.
Stravné na ZŠ Na Lukách je možné přihlásit i odhlásit nejpozději jeden pracovní
den předem do 13.00 hodin, dle pokynů příslušného stravovacího zařízení.
Kdo bude chtít zařídit stravu od 2. 9. 2021 je nutné zaplatit potřebné zálohy
na účet školy nebo si vzíti hotovost 1. 9. 2021 a zaplatit v kanceláři školy.
Bez uhrazené zálohy nelze stravu zajistit.
V případě Vašeho souhlasu s uvedenými podmínkami stravování prosím o doplnění
Vašich údajů a podpis přiložené smlouvy o školním stravování a odeslání mailem na
adresu školy info@ssospolicka.cz, poštou do 31. 8. 2021 na adresu školy nebo
osobním doručením při nástupu do školy 1. 9. 2021 do kanceláře školy nebo
dodatečným vyplněním smlouvy při převzetí v den nástupu do školy až 1. 9. 2021.
V případě jakýchkoliv dotazů mě
Ing. Marcela Mrázová, v. r.
neváhejte kontaktovat.
Děkuji Vám za pochopení a přeji našim ředitelka SŠ obchodní a služeb Polička
tel.: 605 188 798, 461 725 935
žákům hezky prožitý zbytek prázdnin.
mrazova@ssospolicka.cz
27. 8. 2021

