
 
ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ 
 
Adresa školy:   Střední škola zemědělská a přírodovědná,  

nábř. Dukelských hrdinů 570 Rožnov pod Radhoštěm 
Vedoucí stravování:  Mgr. Gabriela Besedová 
Kontakt :  Tel.: 571 659 390, SMS – 723 467 401, besedova@szesro.cz 
 
Škola disponuje vlastní školní kuchyní a jídelnou, kde připravuje celodenní stravu pro ubytované 
studenty a obědy pro studenty dojíždějící. Zajišťuje také přípravu obědů pro zaměstnance školy, 
školní důchodce a cizí strávníky. 
 
Snídaně je sloučená s přesnídávkou a je podávána formou nabídkového pultu s obsluhou. 
Oběd je připravován ve výběru dvou jídel – zpravidla jedno masité, druhé bez masa.  
Večeře se připravují převážně teplé, druhá večeře je studená a vydává se při podávání teplé večeře, 
společně s odpolední svačinou. 
 
Nástup jednotlivých tříd na oběd je určen zástupcem školy dle rozvrhu hodin, dozor ve školní jídelně 
zajišťují pedagogičtí pracovníci, při večeři zajišťuje dozor vychovatel.  
Studentům, kteří nejsou přihlášeni ke stravování a nemají aktivní stravovací čip, je vstup do jídelny 
v době výdeje pokrmů zakázán. 
 
Výdej jídel: 

- snídaně + přesnídávka   7:00-7:30 h, jídelna se uzavírá v 7:50 h 
- oběd - cizí strávníci a školní důchodci 10:45-11:25 h 
- oběd - žáci, zaměstnanci  11:35-13:40 h – dle harmonogramu 
- svačina + večeře, II. večeře  16:30-17:05 h, jídelna se uzavírá v 17:30 h 

 
Odhlašování a přihlašování stravy, výběr stravy 
 
Ve školní jídelně je zaveden terminálový systém objednávání a odhlašování stravy. Na základě 
přihlášky a zakoupeného čipu (Kč 100), je strávník přihlášen ke stravování. Znamená to, že strávník 
má stravu přihlášenou každý měsíc, má přihlášenou variantu jedna a sám si čipem mění nebo 
odhlašuje stravu. 
 
Dle § 4 odst. 9 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování se první den neplánované 
nepřítomnosti strávníka ve škole, pro účely této vyhlášky, považuje za pobyt ve škole a strávníkovi 
je poskytnuto stravování v ceně potravin (např. první den nemoci). Zákonný zástupce studenta nebo 
student je povinen odhlásit stravu nejpozději od druhého dne nepřítomnosti studenta ve škole. 
Neučiní-li tak, může být strava od druhého dne nepřítomnosti studenta ve škole doúčtována za plnou 
cenu (finanční normativ + režie mzdová a provozní). 
 

Odhlásit/přihlásit/změnit oběd lze nejpozději 1 pracovní den předem do 11:00, lze využít tyto 
způsoby: 

 objednávkovým terminálem – pomocí čipu v jídelně  

 na stránkách školy - pomocí uživatelského jména a hesla (www.szesro.cz  Jídelna  

Přihlašování obědů  Zadání uživatelského jména a hesla  Kliknout v kalendáři na den  
Zrušit objednávku, objednat, přeobjednat) 

 pokud nefungují stránky školy lze výjimečně využít e-mail jidelna@szesro.cz 

 SMS zprávou na tel. číslo 723 467 401 

 telefonicky 571 654 390 

 osobně v kanceláři školy, čas určený pro odhlášky je 9:40 až 10:00 h 
 
 
 

http://www.szesro.cz/
mailto:jidelna@szesro.cz


Vyřazení ze školního stravování 
 
Pokud se strávník rozhodne, že se nechce ve školní jídelně stravovat, písemně oznámí tuto 
skutečnost vedoucí stravování vyplněním formuláře „Odhlášení stravování ve školní jídelně SŠZePř 
Rožnov p/R“, donese čip pro jeho překódování. Pokud žák ukončuje studium, vrací čip. 
 
Ceny stravy platné od 1. 9. 2022 
 

1. Stravování žáků školy 

 Žáci bez ubytování:  - oběd     38,- Kč 
 

 Žáci ubytovaní:  - snídaně + přesnídávka  30,-- Kč 
- oběd    38,-- Kč 
- svačina, večeře, II. večeře 44,-- Kč  
Celodenní strava   ………………….112,-- Kč 

 
 
Úhrada stravného 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. Při případné platbě příkazem k úhradě 
poukazujete peníze na účet 4002230801/0100. 
 

2. Stravování cizích strávníků a školních důchodců 

 Cena stravy (oběd) – cizí strávníci   95,--Kč / 110,-- Kč do jednoráz. obalu 

 Cena stravy (oběd) – důchodci SŠZePř  42,-- Kč / 54,-- Kč do jednoráz. obalu 
 
Skutečně odebranou stavu hradí strávník předposlední pracovní den v měsíci hotově nebo 
bezhotovostně do 12. dne následujícího kalendářního měsíce. Na základě smlouvy hradí dle 
vystavené faktury. 

 
 

 
Rožnov pod Radhoštěm 22. srpna 2022 
 
 
 
Mgr. Gabriela Besedová 
vedoucí stravování 


