Směrnice o poskytování stravy studentům SOŠ a SOU
I.

Druh, místo a doba odběru stravy

I.1. Škola zajišťuje stravování v jídelně zámku, kde mohou odebírat stravu studenti mající teoretické vyučování zpravidla v době 12.20 - 13.20 hod. Strava je dotována ze
státního rozpočtu a školou. Student musí být k odběru stravy písemně přihlášen.
II.

Cena stravy studenta a její úhrada

II.1. Cena jednoho jídla studenta je 30 Kč.
II.2. Student mající zájem o stravování si zakoupí u paní Koudelkové v kanceláři zámku
stravovací kartu za 300 Kč hotově na odběr 10 jídel. Na tuto stravovací kartu si může
proti vyznačení odběru vyzvednout stravenky na následující týden a to:
- ve středu a ve čtvrtek u paní Koudelkové v kanceláři zámku o přestávce po
2. a 4. vyučovací hodině,
II.3. Studenti jsou si sami odpovědni za odběr stravenek v souladu se svým rozvrhem.
II.4. Pokud student nebude moci z vážných důvodů stravu na kterou má stravenku
odebrat, může stravu odhlásit osobně nebo telefonicky u paní Koudelkové
(541 231 038), ale nejpozději do 12.00 hod. předešlého školního dne.
Paní Koudelková mu dodatečně na kartě vyznačí proti vrácení stravenky zrušení
odběru. Strava může být popřípadě vyzvednuta jinou osobou.
II.5. Pokud si student nebude moci z vážných důvodů stravenky v den vydávání vyzvednout, může toto provést dodatečně u paní Koudelkové, ale nejdříve do 12.00
hod. předešlého školního dne.
II.6. Ztráta karty studentem se nezohledňuje.
II.7. V případě nevyčerpání karty v příslušném školním roce u studenta, který pokračuje
ve studiu, přechází možnost odběru na následný školní rok. U studenta, který končí
studium, proplatí škola v kanceláři na vyžádání neodebranou stravu proti vrácení
nedočerpané karty hotově.
III. Prodej nápojů a jiného občerstvení
Studenti mající teoretické vyučování si mohou po 2. a 4. vyučovací hodině zakoupit
nápoje a jiné občerstvení v bufetu školy.
Zletilí studenti a nezletilí studenti, pokud s tím zákonný zástupce písemně souhlasí,
mající praktické vyučování si mohou o přestávce zakoupit nápoje a jiné občerstvení v bufetu polikliniky Kuřim.
IV. Zletilí studenti a nezletilí studenti, pokud s tím zákonný zástupce písemně souhlasí,
se mohou o hlavní (30minutové) přestávce stravovat mimo areál teoretického nebo praktického vyučování. Tato strava není dotovaná ze státního rozpočtu.
Tato směrnice ruší ujednání Směrnice o poskytování stravy ze dne 1. 8. 2020.
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