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INFORMACE O STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ A UBYTOVÁNÍ V DM 

 

Od 1. 9. 2021 bude Váš syn (Vaše dcera) navštěvovat SPŠ v Třebíči. Přímo v areálu školy se 

nachází školní jídelna, která zajišťuje stravování:  

 pro žáky ubytované v domově mládeže – cena celodenního stravování je 92 Kč/den 

(snídaně formou rautu vč. dopolední svačiny, oběd, večeře)  

  pro žáky dojíždějící a místní je oběd v ceně Kč 30, cena dopolední svačiny je 28 Kč (na 

objednávku). 

 

Objednané dopolední svačiny převážíme i do výdejny na ulici Žďárského (pracoviště 

odborného výcviku), v době teoretické výuky probíhá výdej svačin ve vestibulu školy v době 

od 9:30-10:00 hodin.  

U obědů je možná volba z 3 chodů jídel. Žák si jídlo volí od pondělí do pátku do 10.00 hodin 

na celý následující týden. 

Odhlášky ze stravování se přijímají vždy denně do 10:00 hodin na příští den terminálem 

v jídelně nebo telefonicky, případně e-mailem. Výjimečně je možnost odhlášení oběda do 8:00 

hodin, dopolední svačiny do 6:00 hodin na týž den. 

Odběr obědů do jídlonosiče je možný pouze první den nemoci (výdej 11:30-11:45 hodin). 

Na ostatní dny nemoci je nutné obědy odhlásit (vyhl.107/2005 Sb., o školním stravování). 

Platby: všichni žáci platí stravné a ubytování prostřednictvím svých běžných účtů, kde si 

nastavíte souhlas inkasem: 

  celodenní stravování + ubytování limit cca 3200 Kč (tj. 92 Kč/den stravování + 950 

Kč/měsíčně ubytování); 

  místní a dojíždějící žáci – obědy limit cca 1200 Kč (tj. 30 Kč/oběd), 1500 Kč (oběd + 

dopolední svačina). 

Pokud žák stravu neodhlásí, jídlo neodebere, stravu hradí v plné výši včetně režijních nákladů 

(tj. celodenní strava 192 Kč/den, oběd 70 Kč/den). Platba probíhá zpětně za uplynulý měsíc 

podle přihlášené stravy. 

Vyúčtování za stravování + ubytování se provádí srážkou z Vašich účtů v rozmezí od 15-18. 

dne v měsíci. 

Hlídejte si prosím dostatek finančních prostředků na účtu v uvedeném termínu. 

 

Údaje potřebné k zavedení souhlasu s inkasem na platby za stravné + ubytování: 

Běžné účty u kterékoliv banky nastavte na naše číslo účtu 115- 527 757 0287/0100, variabilní 

symbol 0. 

Potvrzení z banky o souhlasu s inkasem (může být vytištěno přímo z internet.bankovnictví) 

spolu s přihláškou ke stravování 

zašlete nejpozději do 16. července 2021. 

 

Pokud k tomuto datu přihlášku nezašlete, předpokládáme, že stravování, případně ubytování 

nebudete požadovat. 

 

Zahájení stravování: > žáci ubytovaní v DM od středy 1. září 2021 počínaje snídaní 

                                     > žáci místní + dojíždějící od čtvrtka 2. září 2021 

 

Marcela Dvořáková, vedoucí školní jídelny 

tel. 568 832 212, 737974000 


