Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod,
Smetanovo zátiší 470, příspěvková organizace
V Železném Brodě, 11.12.2018
Vážení rodiče, studenti,
včera dne 10.12.2018 byla podepsána smlouva s firmou Universal, s.r.o. o dodávce stravy pro naši školu.
Jsme velmi potěšeni výsledkem výběrového řízení, jelikož firma Universal se těší výborné pověsti a věříme, že jídlo bude
splňovat naše vysoká očekávání. Velice příjemnou změnou je rozšíření nabídky obědového menu, kdy si budete moci vybírat
ze dvou druhů jídla. Další milou zprávou je, že ceny jídla zůstanou stejné, jen u snídaní se zvýší cena o Kč 1,--, kdy je v ceně
také svačina do školy. Níže uvádím souhrn cen od 1.1.2019:
Snídaně+svačina
Oběd pro žáky školy
Večeře
Celkem za den

Kč 18,-Kč 30,-Kč 25,-Kč 73,--

Čipy pro stravování se nemění a také telefonní číslo a e-mail pro odhlašovaní stravy je stejné. I nadále můžete posílat SMS na
tel.: 725 397 154 – paní Šefrová – vedoucí DM nebo e-mail: sefrova@supss.cz.
Co se mění jsou časy, kdy naposledy můžete odhlásit stravu. Od 1.1.2019 je možno odhlásit nebo přihlásit veškerou stravu na
následující den do 10 hod. předchozího dne. To znamená, že na pondělí je možno odhlašovat/přihlašovat pouze do pátku 10
hod. předchozího týdne.
Jídelní lístky budou k dispozici již od úterý předcházejícího týdne, bude tedy dostatek času na případné změny.
V případě nenadálého onemocnění je možno odhlásit stravu téhož dne do 7 hod. ráno.
Platby provádějte i nadále na účet školy č. 500900574/0600 s variabilním symbolem, který Vám byl přidělen.
Dále prosím o vyplnění přihlášky ke stravování pro našeho nového poskytovatele stravy. Tato přihláška nahrazuje přihlášku
ke stravování, kterou jste vyplňovali na začátku školního roku. V případě, že nechcete pokračovat ve stravování, prosím o
sdělení této informace na některém z výše uvedených kontaktů.
Mnohokrát Vám děkuji a věřím, že budete se službami firmy Universal spokojeni.

Radka Šefrová
Vedoucí domova mládeže
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