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I n f o r m a c e 

pro žáky, týkající se stravování v jídelně SŠT Most 
 

1. Platby za stravu dle Vyhlášky č. 107/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
snídaně   17,- Kč   
přesnídávka   12,- Kč  
oběd    35,- Kč 
(včetně polévky, nápoj, příp. salát, dezert, ovoce)    
svačina   11,- Kč   
večeře   30,- Kč 
II. večeře  16,- Kč 

  
2. Záloha pro dojíždějící žáky činí 770,- Kč (oběd včetně polévky). 

 
3. Záloha pro ubytované žáky činí 2 670,- Kč (celodenní stravování). 

 
4. Stravné bude hrazeno formou zálohy. Platba za stravu musí být uhrazena do 25. dne 

v měsíci na měsíc následující. Platba bude prováděna bezhotovostním převodem, 
inkasem nebo hotově v kanceláři referenta stravovacího provozu, přičemž variabilní 
symbol bude kmenové číslo žáka (toto číslo má každý žák na průkazce), pod kterým 
bude záloha evidována. 
 

5. Přihlášku zájemci předloží před začátkem prvního školního roku vzdělávání. Na další 
rok jsou strávníci přihlášeni automaticky po přijetí platby, kterou musí provést do 31.08. 
daného roku. Přihláška ke stravování je zveřejněna na stránkách školy. 

 
6. K objednávání a evidenci stravy slouží bezkontaktní čipy. Nákup čipu hradí žák 

v hotovosti. Cena čipu se mění podle okamžité ceny u dodavatele v okamžiku nákupu. 

Částka za čip je nevratná. Čip slouží k přehledu o výši zůstatku a druhu objednané 
stravy. Čipy lze zakoupit v jídelně u referenta stravovacího provozu. 
 

7. Jídelní lístek je vyvěšen na konkrétní týden ve školní jídelně a na portálu 
www.strava.cz. 
 

  
8. V jídelně jsou nabízeny dva druhy obědů s tím, že žákům bude automaticky předvolen 

oběd s číslem 1, přičemž žák má možnost si provést změnu na oběd číslo 2 a to max. 
den předem do 14:00 hodin. 

 
9. Pro volbu, přihlášení a odhlášení jídel slouží portál www.strava.cz, přihlašovací údaje 

získá strávník u referenta stravovacího provozu. Dále je možné změny provádět 
v objednávacím boxu, telefonicky nebo osobně. 
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10. Po dobu nemoci či nepřítomnosti strávníka je nutno stravu odhlásit jeden den předem 
do 14:00 hodin (tzn. např. stravu na čtvrtek – ve středu do 14:00 hodin. POZOR v 
pátek do 14:00 hodin na pondělí; obdobně tak se postupuje i při svátcích apod.). 
Při odhlašování je nutné přesně určit celkovou dobu odhlášky (jakým jídlem počínaje). 
Neodhlášená strava propadá. Odhlášku lze provést přes internet (nutná je prvotní 
aktivace elektronického účtu u referenta stravovacího provozu.  
V případě onemocnění žáka je nutno stravu odhlásit. První den nemoci je považován 
za pobyt ve škole a je možno v době výdeje si oběd odebrat do jídlonosičů. 
Neodhlášená a nevyzvednutá strava propadá, strávník nemá nárok na náhradu. 
V případě neodhlášené stravy nemocného žáka bude od druhého dne nemoci 
účtována strava v plné ceně. 
 
 
Vedoucí školní jídelny: Martina Dolečková 
Telefon: 778 961 045 
e-mail: doleckova.martina@sstmost.cz 
 

 
11. Číslo účtu SŠT pro zasílání záloh na stravování:  

Komerční banka Most a.s., číslo účtu 35-4162950277/0100. 
VS = kmenové číslo žáka 
KS = 0558 
Do zprávy pro příjemce uveďte příjmení, jméno a třídu žáka. 

 
12. Strávníci se řídí provozním řádem školní jídelny. 

 
13. Výdejní doby od pondělí do pátku: 

 
snídaně   od 6:00 do 7:00 hodin 
přesnídávka   bude vydávána při snídani 
obědy    od 11:00 do 14:00 hodin 
svačina   bude vydávána při obědě 
večeře I a II  od 18:00 do 19:00 hodin. 

  
Případné změny ve výdeji stravy jsou vždy oznámeny strávníkům minimálně tři 
pracovní dny předem. 

 
 
 
 
 

 
Ing. Radka Arandjić 
zástupce ředitele pro ekonomiku, 
správu majetku a služeb  


