
INFORMACE O ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ PRO 1. ROČNÍKY 

Vážení rodiče, milí žáci, 

školní jídelna zabezpečuje celodenní stravu pro ubytované žáky a oběd pro žáky dojíždějící.  

Oběd je obvykle připravován ve výběru dvou jídel – zpravidla jedno masité, druhé bez masa.  

Ceny platné od 1. 9. 2019 

Snídaně + přesnídávka   26,-- Kč 
Oběd     31,-- Kč 
Svačina + večeře, II. večeře  37,--Kč 
Celodenní strava    94,-- Kč 
 

Celodenní strava pro ubytované celkem za měsíc činí zálohově 2068,-- Kč (94,-- Kč/den  x 22 dnů), 

+ platba za ubytování 1050,-- až 1100,-- Kč. Platba za celodenní stravování a ubytování bude srážena 

společně celkem 3168,-- Kč. 

Strava pro studenty bez ubytování (oběd) činí zálohově za měsíc  682,-- Kč (31,-- Kč/den x 22 dnů).  

Tyto ceny jsou platné, pokud nedojde k podstatné změně cen potravin nebo jiných vstupů.  

Úhrada stravného a ubytování se provádí bezhotovostní inkasní formou – povolením inkasa u vaší 
banky. Platba stravného a ubytování za příslušný měsíc je splatná do 15. dne příslušného měsíce. 
Vyrovnání plateb (za odhlášenou stravu) se provádí v následujícím měsíci. První inkaso bude proveden 
15. září 2019.  
 
Bude-li se chtít Vaše dítě od září stravovat, je nutné si během měsíce července až srpna zřídit u vaší 

banky povolení/souhlas k inkasu. Účet příjemce je 4002230801/0100 (podmínky jsou uvedeny 

na přihlášce ke školnímu stravování). 

Žáci se přihlašují ke stravování odevzdáním přihlášky (viz příloha), ke které dokládají 

povolení/souhlas k inkasu a souhlas se zpracováním osobních údajů. Přihlášku, souhlas s inkasem 

a souhlas se zpracováním osobních údajů doručte na adresu školy nejpozději 26. 8. 2019. Výjimečně 

odevzdávají žáci přihlášku 2. 9. 2019 při nástupu do školy. Osobně můžete přihlášku odevzdat od 

22. 8. 2019 v kanceláři školního stravování nebo na sekretariátu ve dnech po-pá od 8:00 do 12:00 h, 

a také získat informace na tel. 571 654 390, 723 467 401, kont. osoba Mgr. Gabriela Besedová, vedoucí 

stravování. 

Na základě zaslané přihlášky je žák zařazen do evidence školního stravování. Každému přihlášenému 

strávníkovi je strava na každý měsíce automaticky přihlašována. Nemůže-li strávník stravu v některé 

dny z vážných příčin odebrat, je povinen ji odhlásit (terminálem, přes stránky školy, telefonem) 

nejpozději do 11:00 hodin předcházejícího pracovního dne. Pokud se žák (zákonný zástupce žáka) 

rozhodne, že se nechce stravovat, písemně oznámí tuto skutečnost vedoucí stravování vyplněním 

formuláře „Odhlášení stravování ve školní jídelně SŠZePř Rožnov p/R“. 

Žák si 2. září 2019 zakoupí čip v hodnotě 100,-- Kč, který bude sloužit pro evidenci objednané 

a odebrané stravy, vstup do budovy školy a na domov mládeže. 

S pozdravem  

Ing. Jaroslav Mandula 
ředitel školy 
 
Rožnov pod Radhoštěm 7. června 2019 


