Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod,
Smetanovo zátiší 470, příspěvková organizace
Vážení rodiče, vážení žáci,
rádi bychom Vás informovali o stravování ve školní jídelně SUPŠS Železný Brod v budově domova mládeže.
Přihláška
Pro zařazení žáka do systému stravování je nutné vyplnit přihlášku ke stravování, na základě které je
strávníkovi přidělen variabilní symbol (přihláška z minulých let zůstává v platnosti po celou dobu studia,
stejně tak VS, který je platný pouze pro účely platby stravování, případně ubytování).
Přihlášku můžete odevzdat:
 emailem: jidelna@supss.cz
 poštou: Domov mládeže SUPŠS Železný Brod, Těpeřská 581, Železný Brod, 468 22
 fyzicky: v sekretariátu školy nebo u vedoucího domova mládeže
Online aplikace iCanteen
Na email uvedený v přihlášce obdržíte přihlašovací údaje do online aplikace iCanteen. Zde můžete stravu
přihlašovat a odhlašovat, najdete zde údaj o výši kreditu na stravu a případně přehled úhrad za ubytování.
Kreditní systém
Prostřednictvím přiděleného variabilního symbolu zákonný zástupce uhradí do 28. 8. 2020 první dobití
kreditu na účet školy: 500900574/0600 v minimální výši 600 Kč (pouze obědy) nebo 2550 Kč (platba za
celodenní stravování a ubytování – strávník ubytovaný v DM školy). Kredit bude žákovi nahrán do systému
stravování. Objednáním stravy dochází k čerpání kreditu. Žák a jeho zákonný zástupce sledují stav kreditu
a včas provedou jeho případné navýšení. V případě nedostatečného kreditu bude mít strávník zablokováno objednávání stravy do doby, než dojde k jeho opětovnému dobití.
Informace o kreditu:
 online aplikace iCanteen (rodiče, žáci)
 terminál v jídelně (stravovací čip, žáci)
 telefonicky či osobně v kanceláři hospodářky školy nebo vedoucího domova mládeže
Stravovací čip
Žák obdrží po zaplacení zálohy 120,- Kč stravovací čip, který mu zůstává po celou dobu stravování. Žák
prokazuje nárok na stravu přiložením čipu ke čtečce u výdejního okénka. Tímto čipem můžete také provádět přihlášky a odhlášky, případně volbu jídel z jídelníčku na objednávkovém terminálu v jídelně.
Přihlašování/odhlašování stravy
Stravu je nutno pro každý týden dle jídelníčku přihlásit, tzn., strávník nemá stravu automaticky zadanou.
Přihlašovat a odhlašovat je možno vždy do 9:30 na následující stravovací den (tedy objednání na pondělí
se musí provést do 9:30 v pátek). Ve výjimečných případech (náhlé onemocnění žáka) je možné provést
odhlášení na ten den do 7:00 hodin e-mailem jidelna@supss.cz nebo na tel. čísle: 725397154
Ceny stravy
Snídaně: 18 Kč; Oběd: 30 Kč; Večeře: 25 Kč
Berte prosím na vědomí:
 Žák hradí přihlášené jídlo, i když ho neodebral.
 V případě nepřítomnosti ve škole nemá strávník nárok na dotovanou stravu (výjimkou je 1. den
nemoci, kdy lze stravu odebrat do vlastní nádoby). V případě neodhlášení jídla při nepřítomnosti
žáka ve škole nevzniká nárok na dotovanou stravu a žák hradí celou hodnotu stravy.

