Úhrada stravování a ubytování
Úhrada stravy a ubytování se provádí bezhotovostně inkasem z účtu rodičů nebo zletilého žáka ve
prospěch účtu 347 323 3369 / 0800, minimální měsíční limit:
- pro žáky ubytované 3 600 Kč (povolení inkasa pro dvě platby měsíčně),
- pro žáky neubytováné 800 Kč (povolení inkasa pro jednu platbu měsíčně).
První platba proběhne 22. 8. 2022, další platby budou probíhat k 20. dni předcházejícího měsíce
inkasem z účtu zákonného zástupce nebo zletilého žáka (škola si sama strhává peníze na následující
měsíc/nutno realizovat svolení k inkasu).
Potvrzení o provedení souhlasu s inkasem vraťte zpět do 15. 7. 2022 na e-mailovou adresu
info@ssst.cz, poštou na adresu VOŠ, SPŠ a SOŠ Strakonice, Zvolenská 934, 386 01 Strakonice nebo
osobně na sekretariát školy.
Informace o ubytování, stravování:
 Cena ubytování – 35 Kč za kalendářní den (v případě organizace školní docházky, která
neumožňuje ubytování žáka, se cena za tyto dny neuplatňuje, viz domovní řád).
 Cena stravy – snídaně 32 Kč, oběd 34 Kč, večeře 34 Kč.
 Záloha na stravovací čip činí 115,- Kč (v hotovosti) a bude žákovi vrácena při ukončení vzdělávání.
 Přihlášení, odhlášení, kontrolu odebrané stravy a přehled o zaplacených zálohách lze provést na
www.strava.cz nebo přes chytrý telefon (Android – aplikace „Strava.cz“). Změny objednávek lze
též realizovat na terminálu v jídelně nebo mimořádně přímo u vedoucí školní kuchyně pí Zdeny
Dunovské (+420 728 940 098). Změny lze provést nejdéle jeden pracovní den předem do 13:00
hod. Přístupový kód žák získá na začátku školního roku.
 Školní stravování se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb., žáci hradí stravu ve výši finanční normy
potravin, úhrada je osvobozena od platby DPH.
 Onemocní-li žák, je nutno zajistit odhlášení stravy. První den neplánované nepřítomnosti má žák
nárok na stravu dle vyhlášky č. 107/2005 sb.
 Žáci oboru kuchař - číšník odebírají stravu každý den odborného výcviku.
 První školní den 1. 9. 2022 mají ubytovaní žáci automaticky objednanou večeři, další dny mají
automaticky objednanou celodenní stravu (platí v případě volby automatického objednávání). Žáci
bez ubytování nemají na první školní den 1. 9. 2022 objednán oběd. Další dny mají automaticky
objednán oběd (platí v případě dostatečného zůstatku konta žáka a volby automatického
objednávání). Následně si žáci řeší individuální odhlášení stravy. V případě automatického
objednávání stravy je vždy zvolen oběd č. 1.
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