
 

   

 
ZÁKLADNÍ INFORMACE   pro nové strávníky 

 
Podrobné informace ke stravování (např. vnitřní řád ŠJ, cena stravného, doba výdeje) jsou uvedeny na 
webových stránkách školy www.vocelova.cz (v záložce služby – školní jídelna)   www.sosasou-
vocelova.cz/skolni-jidelna/   . 
 
 
Pro zájemce je zajištěna možnost stravování ve vlastní školní jídelně v areálu školy (snídaně, obědy, večeře), 
v případě odborného výcviku na odloučeném pracovišti na Slezském předměstí, ul. Vážní, jsou obědy 
zajištěny na tamější výdejně. 
 
Každý žák má nárok na odběr stravy pouze při docházce do školy - oběd. Žáci ubytovaní na DM mají nárok 
na celodenní stravu - snídaně, oběd, večeře, 2. večeře, ale mohou si objednat dle svého uvážení jen část, 
např. oběd a večeři. 
V době nepřítomnosti (absence) ve škole je nárok na dotovanou stravu pouze první den absence. Od druhého 
dne je neodhlášená strava, tj. neoprávněně odebraná strava žákovi účtována v plné ceně, tzn. potravinový 
limit vč. režijních a mzdových nákladů a DPH dle stanovených kalkulací školy. 
Objednaný oběd musí strávník odebrat. Pokud tak neučiní a oběd není předem odhlášen, je jeho hodnota 
odečtena z konta strávníka. Za nevyzvednutou stravu se náhrada neposkytuje.  
 

Jak se stát strávníkem: 
 

Strávník musí nejprve vyplnit a odevzdat přihlášku ke stravování, odevzdejte prosím co nejdříve. 

 
Přihlašování (objednávání) a odhlašování stravy (jednotlivých jídel): 

ŠJ nabízí oběd s možností výběru ze tří různých jídel (výdejna ul. Vážní objednávka V). Pro ubytované dále 

objednání snídaně, večeře a 2. večeře.  
Jídelníček je uveden, tj. možnost objednání stravy, na dva týdny dopředu. 
 
Strava na následující den se musí objednat nebo odhlásit nejpozději den předem do 11.00 hodin. 

- přes internet na www.strava.cz   
       číslo jídelny:  5256 

uživatelské jméno: Vaše celé jméno ve formátu  prijmenijmeno            novakpetr 
heslo: datum narozeni ve formátu DDMMRRRR                                          03042005 

             příklad:  Petr Novák   naroz.  3.4.2005 
             při prvním přihlášení si změňte heslo – v záložce nastavení 
             objednávání přes internet je možné jenom v případě, že jste o tuto možnost zažádali v přihlášce, 
             popř. zažádali později na mailu: markova@sosasou-vocelova.cz 

- samoobslužně na objednávkovém boxu v budově školy 

- ve výjimečných případech telefonicky na telef. čísle 725 065 310, 495 212 861 kl. 23 nebo 54. 
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Pro výdej stravy slouží ISIC průkaz nebo čip (používají se rovněž  pro vstup do školy a pro kopírování na 
kopírce k tomu určené). Může být zaregistrována pouze ISIC karta nebo čip, program neumožňuje používání 
obou médií současně.  
 
Čip je možno zakoupit od poloviny srpna v pokladně školy, po úhradě v hotovosti Kč 116,-- je majetkem 
strávníka, při šetrném zacházení se může používat po celou dobu studia. 
Při zapomenutí ISIC karty (čipu) bude mimořádně v kuchyni školní jídelny strava vydána na základě 
předloženého osobního dokladu (OP, průkaz MHD..). Ztrátu čipu je nutné nahlásit v pokladně školy a 
zakoupit čip nový. 
 
 

Úhrada stravy 
 
Strávník musí nejprve odevzdat řádně vyplněnou přihlášku.  
Poté obdrží na mail uvedený v přihlášce variabilní symbol pro platbu.  
 
Stravné se hradí bezhotovostně na účet školní jídelny vedený v Komerční bance č. 24030511/0100, jako 
variabilní symbol použijte vygenerované číslo, které Vám bylo zasláno na mail a do zprávy pro příjemce 
uveďte prosím jméno žáka. 
V případě platby bez variabilního symbolu bude tato vrácena zpět na účet plátce!!!! 
Jen ve výjimečných případech lze uhradit stravné v hotovosti v pokladně školy.  
 
Zálohy na stravu se hradí dopředu, první platba musí být připsána na účet ŠJ do 20. srpna. U ubytovaných na 
DM se hradí společně částka za ubytování i stravu. Platbu je vhodné nastavit trvalým měsíčním příkazem 
nebo můžete uhradit jakoukoliv částku (na měsíc, několik měsíců, školní rok atd.) 
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. 
 
Přeplatky na konci školního roku přecházejí do období příštího školního roku. 
Vrácení případného přeplatku (zůstatku) se provádí na konci studia pouze na účet vkladatele. 
 
 
 

Upozorňujeme, že první den nového školního roku nebude v našich možnostech zajistit dojíždějícím 
a ubytovaným žákům stravu mimo večeře, která se přihlásí u vedoucí vychovatelky do 13.00 prvního 
školního dne. 
 
 
 
 
 
Tomáš Rezek 
vedoucí školního stravování 
telefon: 725 065 310 
 
 


