
Upozornění pro rodiče 
(Výňatek z provozního řádu školní jídelny) 

Vyplněnou přihlášku ke stravování spolu se souhlasem k inkasu odevzdejte ve školní jídelně obratem. 
Platba za obědy (ubytování) probíhá zálohově dopředu – tz. v srpnu na září, v září na říjen atd. Částka 
je pohyblivá, počítá se počet  pracovních dnů v následujícím měsíci x 36,--/1 oběd – případné odhlášky 
v současném měsíci.  Inkasní  platby budou probíhat 20. v měsíci. Pokud přihlášku se souhlasem k 
inkasu neodevzdáte v požadovaném termínu (nejpozději do 31. 7. 2022) je třeba počítat s tím, že 
v měsíci září Vám budou strženy dvě platby najednou (na září a říjen a týká se to pouze obědů) – to 
kvůli případnému stanovení limitu. V případě ubytovaného žáka na DM je nutné částku na září zaplatit 
hotově při nástupu k ubytování. Na konci školního roku budou přeplatky za červen vráceny začátkem 
července na Váš účet.   

 

Zajišťujeme dietní stravování pro žáky s bezlepkovou dietou. Vaříme jedno hlavní jídlo bez polévky, 
cena je stejná jako pro ostatní žáky v daných věkových kategoriích. 

 

Přihlášený žák má každý měsíc automaticky přihlášený oběd číslo 1, potom si  může vybrat oběd č. 2 
nebo č. 3. Na měsíc září je automaticky přihlášen oběd až na 2. školní den. Pro ubytované žáky je 
zajištěna strava již 1. školní den počínaje snídaní. 

 

Obědy lze odhlašovat: 

- telefonicky do 13. hodin předešlého dne na tel. číslo 381 500 051, 381 500 055 

- e-mailem: marie.lososova@sps-tabor.cz  

- internetem (viz přihlašovací údaje obdržené s čipem, variabilní symbol = heslo) 

 

Na školní akce (výlety, exkurze, lyžařský výcvik …) si žáci povinně odhlašují stravu sami!!! 

 

Přihláška ke stravování se vyplňuje pouze při zahájení v prvním ročníku, další ročníky jsou brány 
automaticky jako přihlášené. Při ukončení stravování během školní docházky je nutné písemné 
odhlášení. 

 

Objednávky, výdej, kontrola obědů je prováděna použitím čipů. Čip stojí 115,-- a je vratný. Při ztrátě je 
nutné zakoupit čip nový. 

 

Nárok na odebrání stravy za úplatu ve výši finančního normativu má strávník pouze v případě 
přítomnosti ve škole a v prvý den omluvené (neplánované) nepřítomnosti (tento den je možné oběd 
vyzvednout). V ostatní dny nárok na stravu nemá, pokud v době nemoci strava nebude odhlášena, má 
škola právo požadovat úhradu oběda v plné výši, tj. včetně režijních nákladů hrazených zřizovatelem – 
tj.částka 75,--/1 oběd. (§4 odst. 9 vyhl. č.107/2005 Sb.) 

mailto:marie.lososova@sps-tabor.cz

