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Smluvní podmínky školního stravování
Školní jídelna umožňuje studentům odebírání obědů nebo celodenního stravování v případě ubytování na
domově mládeže.
1. Stravné se platí zálohově, bezhotovostně měsíčně dopředu nejpozději do 15. dne předcházejícího
měsíce. Záloha na měsíc září musí být zaplacena nejpozději do 15. srpna. Měsíční záloha je v případě
odebírání obědů stanovena na 700 Kč. Cena oběda činí 35 Kč a záloha je propočítána na 20 pracovních
dnů. Měsíční záloha v případě odebírání celodenní stravy je stanovena na 2 100 Kč. Cena celodenní stravy
činí 105 Kč a záloha je propočítána rovněž na 20 pracovních dnů. Číslo účtu školy je 14450909 a kód
banky 5500. Variabilní symbol je studentovi přidělen na začátku studia (je platný po celou dobu studia)
a studenti prvního ročníku ho obdrží s pozvánkami k nástupu do školy. V případě ubytování je záloha na
celodenní stravování součástí jedné platby, a to platby za stravu i ubytování. Po zaplacení zálohy je
strava automaticky přihlášena na další měsíc.
2. Ceny stravného od 1. 9. 2022
Druh jídla

Cena v Kč

snídaně
svačina

15,00
11,00

oběd

35,00

svačina

10,00

večeře1

23,00

večeře 2

11,00

Doba výdeje

den
pondělí až pátek
pondělí až pátek
pondělí až čtvrtek
pátek
pondělí až pátek
pondělí, úterý, čtvrtek
středa
pondělí, úterý, čtvrtek
středa

čas
06:30 až 07:30
06:30 až 07:30, v době snídaně
12:30 až 14:45
11:30 až 13:45
06:30 až 07:30, v době snídaně
18:00 až 19:15
17:00 až 18:15
18:00 až 19:15, v době večeře
17:00 až 18:15, v době večeře

3. Strava je odebírána pomocí čipu, který student obdrží v den nástupu prostřednictvím třídního učitele za
poplatek ve výši pořizovací ceny (aktuální cena 115 Kč). Tato záloha je vratná při odchodu studenta ze
školy, ale jen v případě, že je čip nepoškozený. Zálohu je nutno zaplatit první den nástupu do školy, protože
slouží také jako vstup do budovy školy. V případě ztráty je student povinen tuto skutečnost okamžitě
nahlásit na sekretariátě ředitele školy, kde si na své náklady zakoupí čip nový za aktuální cenu. Záloha
v případě ztraceného čipu se nevrací.
4. Přihlašování, odhlašování a změny stravování si strávníci provádí buď přes terminál v jídelně školy,
nebo přes internet na www.strava.cz (číslo naší jídelny 10128). Zde se přihlásí přiděleným variabilním
symbolem, který bude sloužit při prvním přihlášení jako uživatelské číslo a heslo. Doporučujeme po prvním
přihlášení heslo změnit. Rovněž doporučujeme v nastavení uživatele zakliknout všechny nabízené
možnosti informací o stravovacím účtu. Přihlašování, odhlašování a změny stravování je umožněno
nejpozději do 12:00 hod. předchozího dne. V době nepřítomnosti (výlety, praxe, ředitelské volno, nemoc)
nemá žák nárok na dotovanou stravu a musí si tuto stravu odhlásit. V případě nemoci je strávníkovi
umožněno odhlášení nejpozději do 7 hod tohoto dne na den následující, ale jen u vedoucí školní jídelny
(nejlépe telefonicky). První den nemoci má na dotovanou stravu student ještě nárok a stravu si může
odebrat. Individuální požadavky na stravu si musí každý strávník nahlásit u vedoucí školní jídelny.
V případě předčasného ukončení stravování je nutné nahlásit tuto skutečnost vedoucí školní jídelny
včas, aby mohlo být zablokováno automatické přihlášení.
Kontakty na vedoucí školní jídelny – Eva Janková, tel: 554 613 075, e-mail: jankova@sos-dcr.cz.
5. Vyúčtování zálohových plateb probíhá měsíčně. Jednou ročně v době letních prázdnin jsou přeplatky nad
500 Kč odesílány na účet plátce poslední zálohy. Přeplatky do 500 Kč budou strávníkům vyplaceny
v pokladně školy v měsíci září následujícího školního roku na základě předloženého průkazu totožnosti.
V případě ukončení stravování může strávník požádat následující měsíc o předčasné vyúčtování a vráceni
přeplatku.
Věra Štěpánková, vedoucí ekonomického úseku

Mgr. Zdeněk Klein, ředitel školy
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Závazná přihláška ke stravování ve školní jídelně pro školní rok 2022/2023
(přihlášku vyplňte a doručte na sekretariát školy k evidenci)

celodenní strava
obědy
Jméno a příjmení strávníka: .............................................................................................................
Variabilní symbol (vyplní škola): ...............................................................................................................
Datum narození:

...............................................................................................................

Jméno zákonného zástupce: .............................................................................................................
Telefon zákonného zástupce: ............................................................................................................
E-mail zákonného zástupce: ..............................................................................................................
Datum zahájení stravování: ...............................................................................................................
Podpis zákonného zástupce / zletilého strávníka...............................................................................

Seznámil jsem se a souhlasím se smluvními podmínkami školního stravování a řádem školní jídelny.
Podpis zákonného zástupce / zletilého strávníka...............................................................................

Datum:

...............................................................................................................

