Návod k bezhotovostnímu placení stravy pro studenty středních škol
Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž – Školní jídelna Štěchovice
Ve školní jídelně je zavedeno bezhotovostní placení stravování (s bezstravenkovým systémem).
Objednávka i výdej stravy se provede, pomocí magnetické karty. Pouze tato karta umožní objednávat
a vyzvedávat stravu, ovšem za podmínky, že uživatel této karty má na svém osobním účtu finanční
prostředky. Magnetická karta bude sloužit majiteli po celou dobu stravování. Karta je vystavena zdarma.
V případě ztráty je každá další zpoplatněna částkou 200,- Kč. Kartu dostane strávník po podání přihlášky ke
stravování. Po vystavení karty je aktivován osobní účet a je možné zaplacení prvního vkladu.
Stravu je rovněž možné objednávat vzdáleným přístupem, přes webové stránky školy (sekce jídelní lístek).
Přístupové údaje obdrží žáci při převzetí magnetické karty.
Dovolujeme si Vám doporučit tento následující postup, abychom Vám ušetřili čas a usnadnili práci.
1. Způsob placení:
1.1. Pravidelná měsíční platba (pokud v daném školním roce dosáhne věku 15 let):
Stanovte si prosím, kolik jídel odeberete za měsíc a na základě toho si sami určete částku, kterou
budete měsíčně poukazovat. Cena za oběd je 28,- Kč. Například měsíčně 560,- Kč (strava na 20
dnů).
1.2. Pravidelná měsíční platba (věk studentů do 14 let):
Stanovte si prosím, kolik jídel odeberete za měsíc a na základě toho si sami určete částku, kterou
budete měsíčně poukazovat. Cena za oběd je 22,- Kč. Například měsíčně 440,- Kč (strava na 20
dnů).
1.3. Jednorázová platba:
Jednorázovým převodem zašlete Vámi zvolenou částku (i na několik měsíců) a po jejím vyčerpání
platbu zopakujete. Výhodou je, že není potřeba pozastavovat trvalý příkaz k úhradě v období
prázdnin a na kontech nezůstávají zbytečné zálohy.
2. Vážení rodiče, výše zvolenou částku zasílejte, prosím, na účet Tauferovy SOŠ veterinární Kroměříž číslo účtu 115-3246610267/0100 do Komerční banky Kroměříž.
Jako variabilní symbol musíte uvést evidenční číslo, které vám bude přiděleno po odevzdání přihlášky.
Je to celkem 10 číslic.
Každému strávníkovi je vedena účetní počítačová evidence plateb a každého odběru stravy.
Samozřejmé je, že každý strávník při objednávání jídla vidí orientačně stav svého účtu a také Vy se můžete
kdykoliv informovat o stavu účtu Vašeho dítěte a také o jeho odběru stravy za jakékoliv období školního
roku. Vyúčtování finančních prostředků bude provedeno po ukončení stravování. Přeplatek bude
vrácen po předání vyplněného formuláře „Ukončení stravování“ a vrácení magnetické karty.
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