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SPF-004-01052008
Vážení rodiče,
rádi bychom Vám tímto oznámili, že dne 16. 6. 2017 v 15.30 hodin se koná schůzka
budoucích 1. ročníků. Zároveň Vás chceme upozornit na možnost pořídit Vašemu
synovi / Vaší dceři průkaz ISIC. Tato karta nabízí řadu výhod:

– je oficiálním průkazem studenta naší školy a je uznávána jako plnohodnotné
potvrzení o studiu,

– funguje jako  čipová karta na  stravování ve školní jídelně, nemusíte svému
synovi / své dceři tedy již pořizovat speciální čip,

– školní  ISIC  je  levnější  –  prvotní  pořízení  stojí  290  Kč,  cena  prodloužení
v dalších letech je pouze 180 Kč (ISIC v běžné distribuci stojí 350 Kč každý rok
a není označen logem školy),

– průkaz ISIC je platný ve 130 zemích světa a představuje  nárok na řadu slev
a výhod (např.  doprava,  speciální  celoroční  cestovní  pojištění,  slevy
na vstupné na festivaly, na permanentky v lyžařských areálech, při vstupném
do světově proslulých kulturně-historických památek, slevy na učebnice atp.),

– průkaz je platný 16 měsíců.

Prosíme,  v  případě  zájmu,  aby  jste  již  na  výše  zmíněné  úvodní  schůzce  měli
k dispozici fotografii Vašeho syna / Vaší dcery (klasická fotografie na doklady).
Žádost  o vydání  karty  si  můžete vyplnit  předem (ke  stažení  na  www.spsch.cz)
nebo přímo na informativní schůzce.  Poplatek za zřízení ISIC karty ve výši 290 Kč
prosím  uhraďte  po  třídní  schůzce  na  účet  školy  41339561/0100,  přičemž  do
poznámky  uveďte  jméno  uchazeče  +  ISIC  z důvodu  identifikace.  V  průběhu
prázdnin  dojde  k  vyhotovení  průkazu  a  v  září  bude  již  plně  funkční  připraven
k vyzvednutí.

Další možností ve stravování je zakoupení čipu v hodnotě 115 Kč v kanceláři školy
u paní  Voženílkové  (od  24.  srpna  2017).  Přihlášku  ke  stravování  obdržíte  v  den
informativní  schůzky.  K  jejímu  vyplnění  je  nutné  mít  k  dispozici  číslo  účtu,  ze
kterého  bude  platba  prováděna.  Prosíme,  aby  se  ke  stravování  přihlásili  pouze
zájemci, kteří budou služeb školní jídelny opravdu využívat.
Podrobnější informace o stravování budou podány na první informativní schůzce.
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STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA CHEMICKÁ PARDUBICE

SPF-004-01052008
Informace o úhradě za stravování ve školním roce 2017/2018
Stravování  je  zajištěno  ve  vlastní  školní  jídelně  v  objektu  školy  následujícím
způsobem:

1. Zákonný  zástupce  (případně  zletilý  žák)  vyplní  „Přihlášku  ke  stravování“
a zašle zpět na SPŠCH do 31. 7. 2017 (přihlášku lze odeslat poštou na adresu
školy, emailem na vozenilkova@spsch.cz, nebo osobně ve škole).

2. Finanční  částka  za  stravování  bude  placena  převodním  příkazem  z  účtu
rodičů žáka nebo z účtu strávníka.

3. Prosíme,  zaveďte  si  trvalý  příkaz  u  svého  bankovního  ústavu  k  úhradě
na 10 měsíců – první splátka v srpnu 2017, poslední v květnu 2018 s těmito
údaji:

• ve prospěch účtu školy: 19-7179120257/0100
• variabilní symbol (žádáme o jeho dodržení):

SYMBOL JE ŽÁKOVI ŠKOLY PŘIDĚLEN NA CELOU DOBU 
STUDIA Podle tohoto symbolu je prováděna kontrola úhrady 
a zajištěna možnost odběru stravy.
Pokud je jméno žáka odlišné od jména majitele účtu, prosíme v příkaze 
doplnit jméno žáka do kolonky „zpráva pro příjemce“

• konstantní symbol: 0558
• splatnost: k 20. dni předcházejícího měsíce, tj. k 20. srpnu 2017 

na září 2017
• částka: 630 Kč (cena jednoho obědu 30 Kč x 21, tzn. průměrný počet 

pracovních dnů)
4. Vyúčtování za stravování bude provedeno 1x ročně. V červenci Vám vrátíme

přeplatky na Váš účet. 
5. Každou změnu údajů  (včetně  ukončení  stravování,  změnu účtu..)  oznamte

paní Voženílkové, nebo vedoucímu jídelny panu Pickovi.
6. Podrobnější informace získáte u paní Voženílkové, tel.: 464 629 646
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STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA CHEMICKÁ PARDUBICE

SPF-004-01052008
Informace o organizaci stravování ve školním roce 2017/2018

Zákonný  zástupce  (případně  zletilý  žák)  vyplní  „Přihlášku  ke  stravování“
a doručí zpět na SPŠCH do 31. 7. 2017.

Žák má 2 možnosti:
1. Pořídí  si  ISIC  kartu,  která  funguje  jako  čipová  karta  na  stravování  (cena

290 Kč, slouží však i  k dalším účelům) – objednání u třídního učitele  nebo
Ing. Marie Simonové (možnost objednání již na úvodní schůzce).

2. Pořídí si čip (cena 115 Kč, slouží pouze ke stravování) – u paní Voženílkové
od 24.. srpna 2017 (6.00 – 14.00 hodin).

Žák, který odevzdal vyplněnou přihlášku ke stravování, bude zároveň vlastníkem
aktivované ISIC karty neb čipu a uhradí platbu za obědy na měsíc září.

Dvě možnosti objednání obědů (platí pro ISIC kartu i čip):
1. Objednávkový box v jídelně školy použije žák:

• k přihlášení stravy,
• k odhlášení stravy,
• v případě změny jídla (oběd č. 1 nebo oběd č. 2).

2. Objednání  stravy  přes  internet  –  žák  obdrží  přístup  k  volbě  stravy  přes
internet  (www.strava.cz,  stravovací  zařízení  4951,  přihlašovací  údaje  žák
obdrží u paní Voženílkové).

POZOR:  V  případě  využití  internetu  je  nutné  zadávat  objednávky  a  změny
s několikadenním předstihem nebo použít objednávkový box v jídelně.

Oběd lze odhlásit:
• do 7.00 hodin daného dne osobně u objednacího boxu
• do 7.00 hodin na telefon 464 629 645 (vedoucí kuchyně pan Pavel Picko)
• do 7.00 hodin na telefon 464 629 646 (kancelář školy paní Jitka Voženílková)

V případě, že oběd nebude odhlášen (např. z důvodu nemoci, …) je započítán jako
odebraný.
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	Vážení rodiče,

