
 
 

 
Z á v a z n á    t r v a l á    p ř i h l á š k a 

ke stravování ve školní jídelně SOŠ a SOU, Hradec Králové, Vocelova 1338,    
a způsob úhrady prostřednictvím bankovního účtu v Komerční bance 

 
Příjmení a jméno: ……………………………………………………………………………………………………….………  
 
Datum narození: ……………………………………………. Ročník, obor:  ………………………………………….. 
 
Škola, organizace: ……………………………………………………………………………………………………………... 
 
Žák –  zaměstnanec –  cizí strávník   (nehodící se škrtněte) 

 
Adresa: ulice/obec………………………………………………………………….číslo popisné: ……………………..  
 
Obec ……………………………………………………………………………………..PSČ: …………………………………… 
 
telefon: ………………………………… 
 
E-mail (pro následné zaslání variabilního symbolu): ………………………………………………………. 
 
Stravu objednávám následovně: 
(Zaškrtněte možnost, kterou požadujete.  Stravování na domově mládeže je součástí ubytování.) 
 
1.   POUZE  OBĚDY (pouze pro neubytované žáky nebo cizí strávníky) 
2.   CELODENNÍ  STRAVA :   snídaně – oběd – večeře – 2. večeře  (pro ubytované žáky – žák objednává 

 stravu dle svého požadavku) 
 
Při nástupu do školy na začátku školního roku bude žákům upřesněn rozvrh a způsob stravování. 
Školní jídelna se nachází přímo v areálu školy, v případě odborného výcviku na odloučeném pracovišti na 
Slezském předměstí, ul. Vážní, se jídlo dováží do výdejny na místo praxe. 
Nový strávník (1. ročník) má možnost se přihlásit v kanceláři ŠJ již posledních 14 dnů v měsíci srpnu, kde 
je též možné zakoupit čip. 
 
Uveďte číslo účtu a kód banky, ze kterého budou poukazovány pravidelné platby na stravu. Platba 
musí být poukázána vždy do 15. dne v měsíci na následující měsíc !!! 
Vrácení případného přeplatku na konci studia bude provedeno pouze na účet vkladatele. 
 
 
Číslo účtu plátce:  …………………………………….kód banky: …………………………………… 
 
Nahlaste včas změnu účtu z důvodu vrácení přeplatku na konci studia. 
 
Datum: …………………………..  Podpis rodičů: …………………………… Podpis žáka: ……………………………… 
 
 
 
 



 
 

I N F O R M A C E   pro  nové  strávníky 

 
Úhrada stravy 
Úhrada stravy je prostřednictvím účtu školní jídelny v KB (pokyny jsou k dispozici na požádání ve ŠJ). 
První platba se poukazuje za objednanou stravu na měsíc dopředu. Při platbě na další měsíc uhradíte 
částku za objednanou stravu sníženou o případné odhlášky z minulého období. Platbu je možné rovněž 
nastavit trvalým příkazem. Cena stravného je uvedena na stránkách školy www.vocelova.cz. 
 

Bankovní účet školní jídelny v Komerční bance je 24030511/0100 
 

Jako variabilní symbol bude použito náhodně vygenerované číslo strávníka, zaslané na Vámi uvedený 
e-mail. Konstantní symbol je pro převodní příkaz 0008. 
V případě platby bez variabilního symbolu bude tato vrácena zpět na účet plátce !!! 
Při volbě jídel na objednávacích zařízeních máte možnost sledovat stav svého konta. Bude-li finanční 
částka vyčerpána, objednávka se přeruší a pokračuje až po vložení dalšího finančního obnosu. Složit 
můžete jakoukoliv částku (na měsíc, několik měsíců, celý školní rok atd.) dle Vašich 
finančních možností. Částku převeďte na účet v Komerční bance nejpozději do 20. srpna.  
Přeplatky na konci školního roku přecházejí do období příštího školního roku, nebo mohou být vráceny 
na základě písemné žádosti rodičů na konci školního roku zpět na účet, ze kterého byly odeslány. 
Upozorňujeme, že za objednanou a nevyzvednutou stravu se náhrada neposkytuje. 
 

Přihlašování a objednávání  jednotlivých jídel 
Jídelníček nabízí 3 různá jídla. Výběr jídel je umožněn až na dva týdny dopředu, na následující den  však 
jen  do 11. hodiny !!  Pro strávníky, kteří se u nás stravují ob týden to znamená, že si musí včas 
objednat jídlo dopředu (14 dní předem alespoň na pondělí). 
 

Odhlašování 
Odhlašovat lze opět nejpozději do 11. hodiny na následující den: 

- samoobslužně prostřednictvím výběrového boxu 
- telefonicky na č. 495 212 861, linka 23 nebo 54  
- pomocí internetu  www.strava.cz, č. jídelny 5256, žák se musí nejprve 

zaevidovat v kanceláři ŠJ, kde mu bude přiděleno uživatelské jméno a heslo 
 

Výdej  jídel :   snídaně       6.00 -    7.15   hod. 
                          obědy         11.15 – 13.45  hod. 
                          večeře        17.00 -  17.45  hod. 
Pro odběr jídla slouží vstupní čip nebo ISIC karta. Úhrada za čip činí 116,- Kč a hradí se hotově 
v kanceláři školní jídelny. Čip se používá rovněž ke vstupu do budovy školy a po zaregistrování i pro 
kopírování na kopírce tomuto účelu určené. Stejným způsobem funguje i ISIC karta. 
 

Zapomenutí  a  ztráta  čipu 
Čip je po úhradě majetkem strávníka a bude při šetrném zacházení sloužit po celou dobu studia. Při 
zapomenutí čipu (ISIC karty) bude mimořádně v kuchyni školní  jídelny strava vydána na základě 
předloženého osobního dokladu (stud. průkaz, OP, lítačka). Ztrátu čipu je nutné nahlásit v kanceláři 
jídelny. Vystavení dalšího čipu je prováděno na základě nové úhrady.  
 

Upozorňujeme, že první den nového školního roku nebude v našich možnostech zajistit  dojíždějícím a 
ubytovaným žákům stravu !! 
PODROBNÉ INFORMACE KE STRAVOVÁNÍ NALEZNETE NA www.vocelova.cz. 

http://www.vocelova.cz/
http://www.strava.cz/

