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Provozní doba ŠVJ pro žáky je po - pá od 11:30 –14:00 hod.
Cena oběda pro žáka je 40,- Kč (finanční normativ potravin). Žák má nárok na školní stravování
pouze v době jeho přítomnosti ve škole. V době prázdnin a „ředitelského volna“ je automaticky
ze stravování odhlášen. V době ostatní nepřítomnosti žáka ve škole je nutné obědy odhlásit.
První den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole má žák nárok na dotovaný oběd a je možné
mu oběd odnést v jídlonosiči. V následujících dnech nepřítomnosti již nárok na dotovaný oběd
nevzniká a cena neodhlášeného oběda je v plné výši, tj. 75,- Kč. V takovém případě může být
na základě rozhodnutí ředitele konzervatoře nárokován doplatek oběda do plné výše, tj. do
ceny 75,- Kč.
Způsob platby za stravné je převodem na bankovní účet školy, ve výjimečných případech v
hotovosti. Pro platby převodem slouží číslo účtu konzervatoře 2002270003/6000. Jako VS
uvede plátce osobní číslo žáka a do popisu platby jméno žáka. Zálohu je možné složit i na delší
období.
Stav konta je možné zjistit osobně u ekonoma konzervatoře, telefonicky na čísle 270 006 702
nebo prostřednictvím emailu (mirek.klimes@duncancentre.cz).
Vyúčtování se zpravidla provádí na konci školního roku a přeplatky jsou automaticky
převedeny do školního roku následujícího. Pokud požádá zletilý žák nebo zákonný zástupce
nezletilého žáka, je možné vzniklý přeplatek vypořádat i jiným způsobem, než převodem do
dalšího školního roku. V případě ukončení studia bude přeplatek zaslán zpět na bankovní účet,
který strávník uvedl na přihlášce ke stravování.
Výběr jídel probíhá formou závazné písemné objednávky ve výdejně jídel nebo formou emailu
zaslaného na adresu pavla.svobodova@duncancentre.cz, a to nejpozději den dopředu do
12:00.
Odhlášky ze stravování na přechodnou dobu (např. nemoc) se provádí osobně u pracovnice
školní jídelny - výdejny nebo telefonicky na čísle 270 006 712 vždy nejpozději den předem do
12 hodin. Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován.
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