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PO K Y NY  PRO  ST R AVO V ÁN Í  v e  š k o ln í  j íd e l n ě  a  ÚH R AD A z a  U B YT O V ÁN Í  n a  DM  
 

Pro školní rok 2019/2020 
 

1. PLATBA STRAVOVÁNÍ  
realizuje se prostřednictvím účtu u kteréhokoliv peněžního ústavu.  
nutno přinést potvrzení svolení k inkasu ve prospěch účtu č. 6616410267/0100 Komerční Banka. 

 
2. SOUHLAS K INKASU a přihlášku ke stravování  

Povolení k inkasu je nutné odevzdat co nejdříve /nejpozději do poloviny srpna/ vedoucí školní jídelny 
spolu s přihláškou ke stravování (viz www.szstrebic.cz).  

 
3. STRÁVNÍK na následující měsíc se MUSÍ VŽDY PŔIHLÁSIT 

 
ODHLÁŠKY nebo PŘIHLÁŠKY stravy si mohou žáci nebo studenti sami upravit na objednávkovém 
terminále, nejpozději DEN PŘEDEM DO 12:00 hodin nebo na ON-LINE stránkách nebo na tel. čísle 
568 610 133 p. Cahová, e-mail:  sarka.cahova@szstrebic.cz 

 
4. CENA  STRAVY  

 cena za snídani včetně svačiny ..................... 29 Kč 

 cena za oběd  ................................................. 30 Kč 

 cena za večeři včetně II. večeře……………  ..33 Kč 
 
5. CENA ZA UBYTOVÁNÍ 

 měsíčně 40 Kč/noc (počet pracovních dnů v měsíci)    
Úplata za ubytování se ponižuje  

 z důvodu organizace výuky viz organizace školního roku 2019/2020 

 z důvodu organizace výuky, která je dána učebními dokumenty na základě potvrzení školy, která 
výuku organizuje 

 z důvodu organizace vyučování pro VOŠ 

 z důvodu přihlášení nebo ukončení ubytování během daného měsíce                             
 

6. ČIP NA STRAVOVÁNÍ si zakoupí studenti u vedoucí jídelny proti záloze 200 Kč. 
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 jídelny. Při přidělení 
náhradního čipu musí strávník uhradit hodnotu ve výši 120,- Kč. 

 
7. Při výletech a hromadných akcích je nutné, aby stravovací referent odhlásil třídu nejméně týden 

dopředu. 
 

8. Dbejte prosím, aby na Vašem účtu bylo vždy po 15. v měsíci dostatek finančních prostředků na 
zaplacení stravného. Platba probíhá vždy zpětně za uplynulý měsíc, podle skutečně přihlášené stravy.  

  
   NEODHLÁŠENÁ A NEODEBRANÁ STRAVA BUDE ZAÚČTOVÁNA 

 
První platba proběhne 18. října 2019 za měsíc září.  
Pokud není dostatek finančních prostředků na Vašem účtu na pokrytí celé požadované částky, škola obdrží 
sdělení, že stravné nebylo uhrazeno a je nutné platbu zaplatit v hotovosti na  pokladně jídelny.  Platby za 
stravné musí být uhrazeny nejpozději do 30. dne v měsíci.  
V případě neuhrazení stravného za předcházející měsíc, dojde od následujícího dne k pozastavení 
stravování!  
 
V Třebíči 01. 03. 2019 
 
 
 Ing.  Lenka Havlíková ŠKOLNÍ JÍDELNA DOMOV MLÁDEŽE 
 ředitelka školy Šárka Cahová  Eva Musilová 
  vedoucí školní jídelny  vedoucí  domova mládeže 
  sarka.cahova@szstrebic.cz eva.musilova@szstrebic.cz 
  568 610 133 568 610 140, 773 610 104 


