
Vyšší odborná škola a Střední škola  
 veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč  
 Žižkova 505, 674 23 Třebíč  

Pokyny pro stravování ve školní jídelně a úhrada za ubytování na DM 2020/2021 

 

 

SLUŽBY ŠKOLY PRO ŽÁKY A STUDENTY  
STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ 

 
Školní rok 2020/2021 

 
 

1. PŘIHLÁŠKA  

• Přihlášku k ubytování je nutno odevzdat do konce srpna 2020 do kanceláře školy 

• Přihlášku ke stravování (všichni) s povolením k inkasu (pouze noví strávníci) je nutno 
odevzdat do poloviny září 2020 do kanceláře školy 

• Přihlášky jsou ke stažení na webových stránkách školy, https://www.szstrebic.eu/sluzby-pro-
verejnost 

 
2. PLATBA  

• Realizuje se prostřednictvím vašeho účtu u jakéhokoliv peněžního ústavu  

• Svolení k inkasu zadejte ve prospěch školy na účet č. 6616410267/0100 Komerční Banka  

• Platba probíhá vždy zpětně za uplynulý měsíc: ubytování a stravování dle skutečně přihlášené 
stravy 

• První platba proběhne 16. října 2020 za měsíc září  

• Dbejte prosím, aby na vašem účtu bylo vždy po 15. dni v měsíci dostatek finančních 
prostředků na zaplacení služeb školy 

• Pokud není na vašem účtu dostatek finančních prostředků na pokrytí celé požadované částky, 
škola obdrží sdělení, že služby nebyly uhrazeny a je nutné platbu uhradit v hotovosti 
v kanceláři školy, nebo jednorázovým platebním příkazem 

• Platby za služby musí být uhrazeny nejpozději do 30. dne v měsíci  

• V případě neuhrazení platby za předcházející měsíc, dojde od následujícího dne k pozastavení 
využívání služeb stravování a ubytování 

 
3. ČIP 

• Čip slouží k přihlašování stravy na terminálu, výdeji stravy v jídelně školy, ke vstupu do budov 
(škola, domov mládeže) 

• Čip si vyzvednou žáci a studenti proti záloze 200,- Kč v kanceláři školy 

• Při ukončení stravování a vrácení nepoškozeného čipu bude strávníkovi záloha vrácena  

• Čip na stravování nelze předat jiné osobě a jeho ztrátu je nutno ihned nahlásit v kanceláři 
školy 

 
4. PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY 

• Objednávkový terminál v jídelně školy 

• Webové stránky školy  

• Žáci a studenti školy přes vnitřní informační systém (prostředí Office) 

• Nejpozději předcházející pracovní den do 12:00 hodin  

• Neodhlášená a neodebraná strava bude účtována v plné výši 
 
5. CENA STRAVY  

• Snídaně včetně svačiny ..................................................................... 29,- Kč 

• Oběd  ................................................................................................. 30,- Kč 

• Večeře včetně II. večeře .................................................................... 33,- Kč 
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6. CENA UBYTOVÁNÍ ZA JEDEN KALENDÁŘNÍ MĚSÍC 

• Pokoj I. kategorie, nejvýše 3 lůžka .................................................. 950,- Kč 

• Pokoj II. kategorie, 4-6 lůžek ........................................................... 800,- Kč 

• Z důvodů souvislé nepřítomnosti žáka nebo studenta 4 týdny a více na základě písemné 
žádosti lze snížit úhradu za ubytování o 50 % 

 
    
V Třebíči 9.6.2020 
Platnost od 30.6.2020 
 
 
 
 
 
 
ŘEDITELKA ŠKOLY ŠKOLNÍ JÍDELNA DOMOV MLÁDEŽE 
Ing.  Lenka Havlíková v.r. vedoucí školní jídelny                       vedoucí domova mládeže                               
  568 610 133 568 610 140             
  jidelna@szstrebic.cz dm@szstrebic.cz   


