Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí
562 01 Ústí nad Orlicí, Dukelská 313

Vážení žáci, vážení rodiče,
finanční vztahy, které vznikají mezi školou na straně jedné a žáky na straně druhé, jsou v naší
organizaci řešeny formou bezhotovostního platebního styku. Týká se to především plateb za stravné
a ubytování
Aby mohl bezhotovostní platební styk bezproblémově probíhat, je nutné, aby rodiče každého žáka
měli zřízený účet v bance, prostřednictvím něhož bude docházet k jednotlivým platbám. Proto
žádáme ty, kteří dosud účet nemají, aby si ho zřídili.
Platby, které budete směřovat na naší školu, posílejte na náš běžný účet, zřízený u Komerční
banky, a.s., pob. Ústí nad Orlicí, číslo účtu: 13539611/0100
Ke správné identifikaci Vaší platby je třeba dodržovat tyto symboly:
- do variabilního symbolu (VS) uvádějte vždy identifikační číslo žáka, které je uvedeno
na rozhodnutí o přijetí ke studiu
- konstantní symbol (KS) = 558
- specifický symbol (SS) je velice důležitý k identifikaci platby, platba za stravné a ubytování: SS
= 10
Pokud bude některý symbol uveden chybně, dojde k problému se zařazením platby. Věnujte proto
vyplňování těchto symbolů maximální pozornost.
Návratka
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přihláška ke stravování
Jméno a příjmení žáka:
Identifikační číslo žáka:
Obor studia:

Třída:

Název peněžního ústavu:
Číslo účtu:

Datum:

Podpis zákonného zástupce:

Souhlasím s poskytováním školního stravování v rozsahu snídaně, oběd, večeře v hodnotě nákladů na potraviny ve výši
součtu finančních normativů určených pro všechna náležící jídla podle § 4 odst. 6 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním
stravování.

Stravování a ubytování
Cena za ubytování na domově mládeže je pro žáky stanovena ve výši 1 200,- Kč za měsíc.
Cena stravného je pro žáky stanovena takto:
Snídaně + přesnídávka 22,- Kč
Celodenní stravování
78,- Kč

Oběd 29,- Kč

Večeře 27,- Kč

Měsíční náklady na stravování pro žáky, kteří dojíždějí a odebírají pouze obědy, jsou ve výši cca
650,- Kč.
Měsíční náklady na stravování a ubytování pro žáky ubytované (s celodenní stravou) jsou ve výši
cca 3 000,- Kč.
Aby Vaše měsíční platba byla včas na kontě žáka, je nutné podat příkaz k úhradě do 25. dne
předcházejícího měsíce.
Pozor! Dokud má žák na svém kontě peníze, má automaticky objednanou stravu (tj. i na další
měsíc), neboť zůstatek účtu se převádí do dalšího měsíce. U ubytovaných žáků bude z tohoto konta
vždy na začátku měsíce odečtena částka 1200,- Kč za ubytování.
Vyúčtování zůstatku za stravování a ubytování za celý školní rok probíhá vždy na začátku
července. Případný přeplatek žáků, kteří budou pokračovat ve studiu na naší škole, se převádí do
následujícího školního roku. Na základě žádosti zákonného zástupce je možné v průběhu školního
roku vrátit přeplatek na bankovní účet zákonného zástupce.
Přihlášení, změna a odhlášení stravy:
- nejpozději do 12,30 hodin předcházejícího dne jedním z těchto způsobů:
1) telefonicky: tel. č. 730 892 013, 468 002 514 (i záznamník, který je v provozu 24 hodin, nutno
nahlásit jméno žáka, třídu a počet dnů, na které je potřeba stravu odhlásit), nebo na tel.č. 468 002
552 od 8:00 do 16:00 hod, 486 002 551 od 16:00 do 6:00 hod.
2) e-mailem: julis@skola-auto.cz
3) osobně: prostřednictvím objednávkového terminálu (pouze objednávání a výběr jídla)
umístěného u vstupu do jídelny
4) prostřednictvím internetových stránek: www.strava.cz (pouze objednávání a výběr jídla) po
zadání č. jídelny 0524, jména uživatele, hesla, které každý strávník obdrží od vedoucího jídelny
při nástupu ke stravování.
5) prostřednictvím mobilní aplikace strava.cz pro Android (pouze objednávání a výběr jídla)
Pokud se Vaše dítě bude stravovat ve školní jídelně (to se týká jak žáků dojíždějících, tak i žáků
ubytovaných), je nutné vyplnit připojenou návratku a zaslat ji zpět na adresu školy v termínu do
30.6. t.r.
Teprve po obdržení této návratky bude vytvořeno konto žáka pro platby za stravné a ubytování.
V případě změny Vašeho bankovního účtu nahlaste neprodleně písemně nové číslo účtu
vedoucímu stravování.

Ing. Petr Vojtěch v.r.
ředitel školy

