ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ
Objednávky obědů a placení stravenek probíhá v kanceláři hospodářského pracovníka
p. WETTERA ve 4.NP v následujících dnech a časech:

V PONDĚLÍ o velké přestávce ( 09:40 ÷ 09:55
09
)
nákup stravenek na celý následující týden (libovolný počet, max. však 5 kusů/os.)
kusů
Platba možná pouze V HOTOVOSTI

VE ČTVRTEK o velké přestávce ( 09:40 ÷ 09:55 )
nákup stravenek na celý aktuální týden (libovolný počet, max. však 5 kusů/os.!)
kusů
Platba možná pouze V HOTOVOSTI
V jiných termínech než ve výše určených je prodej stravenek možný POUZE
NA ZÁKLADĚ DOMLUVY a jen z důvodu předchozí nemoci, mimořádného OV
nebo OP atp.!

v restauraci U GOLEMA (vedle
(
autobusového nádraží v BK)
AKTUÁLNÍ CENA OBĚDU PRO STUDENTA:

4 Kč
45,-

Stravenky lze použít :
• na výběr z denního menu 1., 2. a 3. ( příp. 4, 5 )
• na obědové zeleninové saláty a „hotovky“ uvedené v denním menu restaurace
• na položku z menu s uvedenou vyšší cenou než ostatní se rozdíl ceny
doplácí v hotovosti
sti na místě obsluze restaurace
• Stravenky NELZE použít na jídla a nápoje z hlavního jídelního lístku
•

VYUŽITÍ ŠKOLNÍ STRAVENKY JE TŘEBA HLÁSIT OBSLUZE
JIŽ PŘED SAMOTNÝM OBJEDNÁNÍM..!

v restauraci MAXIMA (bývalý Zámeček, naproti Bille)
Bille
AKTUÁLNÍ CENA OBĚDU PRO STUDENTA:

41,- Kč

Stravenky lze použít :
• na výběr z denního menu 1., 2. a 3. ( příp. 4 )
• v ceně poledního menu je i nealko z polední nabídky
• možnost rezervace vybraného jídla, i několik dní dopředu
• prostory restaurace v čase oběda pouze pro naši školu

v pizzerii TERRAZZA (naproti autobusovému nádraží v BK)
BK
AKTUÁLNÍ CENA OBĚDU PRO STUDENTA:

4 Kč
40,-

Stravenky lze použít :
•

na výběr zee 4 druhů pizzy (každý týden obměna nabídky pro školu), bez polévky

•

Stravenky NELZE použít na jídla, pizzu ani nápoje z hlavního jídelního lístku

DŮLEŽITÉ INFORMACE:

POVINNÁ REZERVACE VYBRANÉ PIZZY NEJPOZDĚJI DEN DOPŘEDU FORMOU SMS
(objednávka v daný den přímo na místě není možná
možn a nebude akceptována!)
akceptován
1 STRAVENKA = ½ PIZZY (nejedná se totiž
totiž o „ochuzenou meníčkovou“ pizzu,
ale o klasickou pizzu o průměru 33 cm!)
V případě zájmu o celou pizzu pro jednu osobu
si student doplatí jen dotovanou částku 50,- Kč v hotovosti
hotovo na místě
obsluze restaurace (opět
opět nutno předem objednat!)
objednat!

Telefonní číslo pro sms objednávání:
objednávání 725 987 677
Náležitosti sms objednávky: Příjmení studenta + datum
(na kdy je pizza objednávaná) + číslo vybrané pizzy
Příklad sms objednávky:

NOVÁK úterý 13.03. 1x pizza č.4

(½ pizzy pro 1 osobu)
osobu

JANDOVÁ čtvrtek 15.03. 1x pizza č.2 + doplatek
(cel pizza s doplatkem pro 1osobu)
(celá

KUČERA pátek 16.03. 3x pizza č.4, 2x pizza č.1
(hromadná
hromadná objednávka ½ pizzy pro více osob)

