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POKYNY KE STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ A UBYTOVÁNÍ NA DOMOVĚ MLÁDEŽE 
 

 

Střední zdravotnická škola, Šumperk, Kladská 2 zajišťuje pro studenty obědy a 

celodenní stravování pro studenty ubytované na domově mládeže dle platných předpisů. 

 

1. Přihlášení – odhlášení strávníka, ukončení stravování ve školní jídelně 
 

a) Přihlášení nového strávníka – každý nový strávník je přihlášen po celou dobu 

studia do stravovacího systému na základě písemné přihlášky a je povinen na začátku 

školního roku upřesnit u vedoucí školní jídelny odběr stravy na daný školní rok. Jakékoliv 

změny údajů na „Přihlášce ke stravování“ například změna bankovního ústavu, změna 

majitele účtu, změna adresy, atd. musí strávník neprodleně písemně nahlásit vedoucí školní 

jídelny na formuláři „Změna registračních údajů strávníka“. (tiskopis je na www stránkách 

SZŠ). 

b) Čip – čip pro vstup do budovy školy bude sloužit i pro stravování. Žák se musí 

zastavit první den stravy za vedoucí stravování a ta si čip zaznamená do karty strávníka.             

 

Všichni studenti doručí Přihlášku ke stravování, návratku a Povolení k úhradě stravného a 

ubytování formou inkasa, potvrzeného peněžním ústavem (možno i přes internetové 

bankovnictví). 

Ke stravování se můžete přihlásit kdykoliv ve školním roce a nastavit si stravovací 

režim. 
 

c) Odhlášení strávníka ze stravování – ukončení studia – každý strávník je 

povinen při ukončení stravování podat písemnou žádost k ukončení stravování vedoucí 

školní jídelny na předepsaném formuláři nejméně jeden den předem.   
 

 

2. Cena stravy 
 

Hodnota potravin za celodenní stravu je 92 Kč, z toho snídaně s přesnídávkou 26 Kč, 

oběd 32 Kč,  večeře + druhá večeře 34 Kč. Cena za potraviny nedosahuje horní hranice 

povolené vyhláškou a může se v případě zvýšení nákladů změnit. O těchto případných 

změnách budou strávníci průběžně informováni. 
 

 

3. Inkaso 
 

Každému strávníkovi bude inkasována první platba na měsíc září vždy před zahájením 

nového školního roku, a to od 21.8. – 23.8.. 

Škola stanovila maximální měsíční inkasní limit dle druhu služeb, které žáci odebírají. 

Tyto stanovené částky jsou zárukou pro Vás, že škola si nesmí v žádném případě inkasovat 

z Vašeho účtu vyšší částku, než jste si stanovili. Proto je nezbytně nutné zaškrtnout jednu z 

možných variant a tuto po Vás bude vyžadovat Váš peněžní ústav. (viz.přihláška- druhá část) 
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Žádáme rodiče nebo zákonné zástupce žáků, aby si od data 18. – 25. dne každého 

měsíce zajistili dostatek finančních prostředků na svých bankovních účtech, aby mohla být 

úhrada za stravování a ubytování žáků provedena bez komplikací. 

Na konci školního roku, případně dřívějšího ukončení studia dle výše uvedených 

podmínek, bude provedeno závěrečné zúčtování a případný přeplatek vrácen na bankovní účet 

strávníka. 
 

 

4. Neuhrazené inkaso 
 

Při neuhrazení (neprojití) inkasa vedoucí školní jídelny zasílá zprávu, e-mail nebo se 

s Vámi telefonicky spojí. (v přihlášce je nutný uvést kontakt). Po opakovaném neuhrazení 

bude strávníkovi okamžitě pozastaveno stravování a ubytování. 
 

 

5. Přihlášení – odhlášení stravy 
 

Každý strávník má automaticky přihlášenou stravu na dny výuky. Podle vyhlášky  

č. 107/2005 Sb. O školním stravování jsou strávníci povinni si odhlásit stravu v době 

nepřítomnosti ve škole. První den nepřítomnosti lze považovat za pobyt ve škole. 

Neodhlášený oběd druhý a další den nepřítomnosti musí být dle vyhlášky účtován v plné výši 

obědu tj. 92,- (dotace státem činí 60,-). Dbejte na řádné odhlašování!!!!! 
 

Možnosti odhlášení a přihlášení stravy – si strávníci provádějí individuálně, nejpozději však 

do 16-ti hodin předešlého pracovního dne a to: 

- pomocí internetu na www.strava.cz (heslo Vám bude přiděleno u vedoucí ŠJ) 
 

Individuální požadavky na stravu si musí každý strávník nahlásit u vedoucí školní 

jídelny osobně. Případné dotazy a informace ohledně inkasa z účtu, úhrad za ubytování a 

stravné zodpoví vedoucí školní jídelny Pavlína Jurenková, tel. č. 583 213 309, 605719711 

Email: jidelna@szssumperk.cz. 

 
 

Upozornění vedoucí ŠJ: 

V září jsou strávníci automaticky nahlášeni na obědy a to po celou dobu studia. 

 V případě, že oběd nebudou odebírat musí se odhlásit!!! Na pozdější reklamace neodhlášené 

stravy se nebude brát zřetel. 

 

 Děkujeme, že jste se rozhodli využít služeb naši školní jídelny a internátu a  budete po 

celou dobu jen spokojeni.  

 

V Šumperku 01. 06. 2021 

 

 

     Pavlína Jurenková                Mgr. Zuzana Gondová 

  vedoucí školní jídelny                   ředitelka školy 

 

Přihlášky na školní rok 2021 / 2022 prosím doručte do 15. 8. 2021, abych Vás mohla 

zařadit do inkas na září.  

http://www.strava.cz/

