
 

 

 

                                                                            
  V Soběslavi 14.6.2022 

 

INFORMACE K NÁSTUPU DO ŠKOLY 
 

 

Vážení rodiče, zákonní zástupci, 

školní rok 2022/23 začíná ve čtvrtek 1. září 2022, sraz nových žáků je v 7,30 h. ve vestibulu 

hlavní budovy školy na Wilsonově ul. 405 v Soběslavi.  

 

Běžné vyučování bude probíhat od 7,30 h. dle rozvrhu hodin. 
 

K tomuto dopisu přikládáme následující doklady, které vyplňte a vraťte obratem zpět do 

školy – nejpozději do 15.7.2022: 

1. DOTAZNÍK 

2. ŠKOLNÍ PRŮKAZ ISIC – vyplňte Žádost o vystavení průkazu ISIC a zašlete zpět. Průkaz 

ISIC bude sloužit jako čipová karta pro vstup do areálu školy a k přihlašování a odhlašování 

stravy, proto Vás žádáme o dodržení stanoveného termínu!!!  

3. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

4. STRAVOVÁNÍ - v případě zájmu o stravování v naší školní jídelně zašlete vyplněnou 

PŘIHLÁŠKU KE STRAVOVÁNÍ a OBJEDNÁVÁNÍ STRAVY PŘES INTERNET SE 

SOUHLASEM K INKASU.   

Dále prosíme do 15.7.2022 o zaslání 2 ks PRŮKAZOVÉ FOTOGRAFIE – budou použity pro 

potřeby školy (ISIC karta a žákovská knížka). 

Další doklady a potřeby – zajistit před nástupem do školy – nejpozději do 1.9.2022!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. VÝPIS ZE ZDRAVOTNÍ DOKUMENTACE ŽÁKA - pro školy platí povinnost před nástupem 

žáka na praktické vyučování provést vstupní lékařskou prohlídku, kterou zajistí naše škola  

u svého smluvního lékaře na základě Vámi dodaného výpisu ze zdravotní dokumentace. Tento 

výpis si zajistěte před nástupem do školy, na začátku školního roku předejte v zalepené 

obálce označené jménem syna/dcery třídnímu učiteli. U takto předaných zpráv bude 

zajištěna diskrétnost, tyto zalepené obálky budou předány přímo smluvnímu lékaři. 

2. ZDRAVOTNÍ POTRAVINÁŘSKÝ PRŮKAZ - zajistit před nástupem do školy a předložit 

třídnímu učiteli na začátku školního roku. Týká se učeb. oborů Stravovací a ubytovací služby 

- kuchařské práce, Potravinářská výroba - cukrářské práce, Pečovatelské služby a 

Rekondiční a sportovní masér! 



 

 

 

 

3. PŘEZŮVKY  

4. OBLEČENÍ NA TV 

5. SEŠITY + PSACÍ POTŘEBY – bude upřesněno na začátku roku dle jednotlivých uč.oborů 

6. VISACÍ ZÁMEK (na šatní skříňku) 

Učebnice žáci dostanou ve škole, pracovní oděvy + obuv zajistí škola – objednáme hromadně na 

začátku školního roku (pracovní oděvy musí být atestovány).  

 

UPOZORNĚNÍ - ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ 

UPOZORŇUJEME ŽÁKY A ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE, ŽE PŘIHLÁŠENÍ NOVÝCH ŽÁKŮ STŘEDNÍ 

ŠKOLY KE ZDRAVOTNÍMU POJIŠTĚNÍ NEZABEZPEČUJE ŠKOLA! TUTO POVINNOST MÁ 

DLE PLATNÉ LEGISLATIVY ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE ŽÁKA NEBO ZLETILÝ ŽÁK.  

Tzn. na začátku školního roku si vyžádejte potvrzení o studiu v kanceláři školy a toto zašlete na 

zdravotní pojišťovnu s informací, že Váš syn/dcera (event. zletilý žák) nastoupili ke studiu na SŠŘ 

a ZŠ Soběslav. 

 
 

Kontakt na školu:    
Střední škola řemeslná a ZŠ  

Wilsonova 405 

392 01 Soběslav 

tel.č. 389 822 800  (pracoviště Wilsonova) 

tel.č. 389 822 820  (pracoviště Jiráskova) 

email: info@ssrsobeslav.cz 

 
 
 
 
 
 

Ing. Darja Bártová  

ředitelka SŠŘ a ZŠ Soběslav   

 

 

Přílohy: 

1. Dotazník 

2. Školní průkaz ISIC + Žádost o vystavení průkazu ISIC 

3. Souhlas se zpracováním osobních údajů 

4. Přihláška ke stravování a objednávání stravy přes internet – souhlas k inkasu 

 

 

 

 



 

 

 

 

DOTAZNÍK ŽÁKA/ŽÁKYNĚ  
(vyp lňujte t iskac ím p ísmem)  

 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ ŽÁKA/ŽÁKYNĚ Učební obor 

Předchozí působiště žáka  
(zakroužkujte správný údaj a doplňte název školy) 

• ZŠ         .................................................................................                             

• odjinud (např. ÚP)   ............................................................. 

• jiná SŠ   ................................................................................    

IZO školy předchozího  
působiště  (opsat z  vysvědčení) 
 

Nejvyšší absolvovaný 
ročník na ZŠ (event. SŠ): 

Datum narození 
 

Místo narození 
 

Státní příslušnost Zdravotní pojišťovna 

Trvalé bydliště 
Ulice a číslo:  
Obec: 

PSČ 

Doručovací adresa (nevyplňujte v případě, že je stejná s trvalým bydlištěm) 
Ulice a číslo:                                                       
Obec: 

PSČ 
 

Telefonní číslo  E-mail  

JMÉNO A PŘÍJMENÍ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE (otce nebo matky, event. jiný) 

Trvalé bydliště 
Ulice a číslo: 
Obec: 

PSČ 

Doručovací adresa (nevyplňujte v případě, že je stejná s trvalým bydlištěm) 
Ulice a číslo: 
Obec: 

PSČ 
 

Telefonní číslo  E-mail   

zakroužkujte - vlastním datovou schránku:                     
                                    ANO        NE 

Pokud ANO – doplňte ID datové schránky: 

Dále zakroužkujte - ubytování na domově mládeže:                                     ANO          NE 

Datum: Podpis zákonného zástupce popř. zletilého žáka: 

 nepovinný údaj 

 



 

 

 

Vážení žáci, vážení rodiče, 

rádi bychom Vás informovali, že naše škola vydává svým studentům mezinárodní studentský průkaz ISIC. Tento 
průkaz je především identifikačním dokladem, který slouží ke vstupu do školy, k evidenci stravy, potvrzuje studium na 
naší škole a rovněž funguje jako mezinárodně uznávaný doklad studenta, akceptovaný ve 130 zemích světa (včetně 
všech členských zemí EU), a také jako průkaz využitelný pro zhruba 2.000 různých slev a výhod v ČR. ISIC je také 
neocenitelnou pomůckou při cestování – v zahraničí bude ISIC uznán na více než sto dvaceti pěti tisících místech. 

Co přináší ISIC vydaný přes naši školu? 

• Funguje jako čipová karta ke vstupu do školy a k evidenci stravy ve školní jídelně. 

• Je oficiálním průkazem studenta naší školy. 

• Mnohými institucemi je uznáván jako plnohodnotné potvrzení o studiu (např. městské dopravní podniky). 

• Školní ISIC (čipovou kartu) si není nutné každý rok pořizovat znovu – vydaný průkaz zůstává držiteli po celou 
dobu studia (zajišťuje vstup do prostor školy a evidenci stravy); licence ISIC (možnost využití slev a dalších 
služeb) je však platná pouze od září do konce následujícího kalendářního roku (16 měsíců), po roce se 
následně student může rozhodnout, zda si zakoupí známku prodlužující platnost, kterou získá pouze ve 
škole. 

• Školní ISIC je levnější! 
o Prvotní pořízení průkazu je zdarma a hradí je škola. 
o Cena prodloužení v dalších letech je pouze 250 Kč, hradí student. 
o V případě ztráty či zničení vystavujeme duplikát za 100 Kč, hradí student. 

• V ceně průkazu je jeho digitální verze, viz ALIVE APP (Google Play, App Store). 

• ISIC v běžné distribuci stojí 500 Kč každý rok. 

Co přináší ISIC? 

• Platnost ve 130 zemích světa, více než 125.000 slev po celém světě. 

• Slevy a výhody v dopravě: státem dotovaná sleva na jízdné ve vlacích a autobusech po celé ČR ve výši 75 %, 
MHD nejen v krajských městech. 

• Možnost zřízení speciálního celoroční cestovní pojištění UNIQA. 

• Slevy na více než 2.000 místech v ČR: 
o při nákupech, stravování a vzdělávání, v internetových obchodech, viz www.isic.cz, 
o na vstupném na festivaly, akce, do klubů, 
o na permanentky v lyžařských areálech, 
o speciální studentský mobilní tarif od Vodafone, 
o při cestování – letenky, autobusové a vlakové jízdenky, 
o na vstupném do světově proslulých kulturně-historických památek, 
o při ubytování v hotelech, kempech a ubytovnách. 

 
NEPŘEHLÉDNĚTE: Jak si ISIC objednat? 

Agendu ISIC na naší škole řeší paní Eliška Vančatová - tel. 389 822 820, email: vancatova.eliska@ssrsobeslav.cz. 
Žádost o vydání průkazu, prosím vyplňte, podepište a s fotografií předejte uvedené kontaktní osobě. Hotový průkaz 
bude studentům vydán ve škole na začátku školního roku.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.isic.cz/


 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  
dětí, žáků, jejich zákonných zástupců a studentů  

z důvodu splnění právní povinnosti 

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických 

osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/44/ES (dále 

jen „Obecné nařízení“) jsem informován(a), že v souvislosti se vzděláváním mého syna – mé dcery (jméno a příjmení): 

…………………………………………………………………………………….……………………………………… 

v organizaci Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405,  (dále jen „Organizace“) je tato 

jako správce osobních údajů povinna zpracovávat jeho – její a moje (jako zákonného zástupce) následující osobní údaje 

a za uvedeným účelem: 

Druh údaje Účel 

Jméno a příjmení, rodné číslo, popřípadě datum narození, státní 
občanství, místo narození a místo trvalého pobytu, údaje 
o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání, 
obor, formu a délku vzdělávání, jde-li o střední a vyšší odbornou 
školu, datum zahájení vzdělávání ve škole, údaje o průběhu 
a výsledcích vzdělávání ve škole, vyučovací jazyk, údaje 
o znevýhodnění dítěte, žáka nebo studenta uvedeném v § 16, 
údaje o mimořádném nadání, údaje o podpůrných opatřeních 
poskytovaných dítěti, žákovi nebo studentovi školou v souladu 
s § 16, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského 
poradenského zařízení, údaje o zdravotní způsobilosti ke 
vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na 
průběh vzdělávání, datum ukončení vzdělávání ve škole; údaje 
o zkoušce, jíž bylo vzdělávání ve střední nebo vyšší odborné 
škole ukončeno, jméno a příjmení zákonného zástupce, místo 
trvalého pobytu nebo bydliště, a adresu pro doručování 
písemností, telefonické spojení. 

Školní matrika,  

• Zákon 561/2004 Sb. (Školský zákon), § 28. 

• Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní 
řád), 

• Údaje o trvalém pobytu zákonných zástupců též pro 
účel stanovení výše příspěvku na úhradu péče, Zákon 
109/2002 Sb., § 28. 

Uchazeč:  
Jméno a příjmení, rodné příjmení, místo a datum narození, 
rodné číslo, adresa trvalého pobytu, adresa pro doručování 
včetně datové schránky, státní občanství, stupeň podpůrných 
opatření, telefon, e-mail, fax, potvrzení lékaře o zdravotní 
způsobilosti, kód zdravotní pojišťovny (pouze MŠ a DM). 
Zákonný zástupce: 
Jméno a příjmení, adresa trvalého pobytu, datum narození, 
telefon, e-mail, zaměstnavatel rodičů (pouze MŠ a DM), telefon 
rodičů do zaměstnání (pouze MŠ a DM). 

Přijímací řízení.  

• Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon),  

• Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní 
řád), 

• Vyhláška č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke 
střednímu vzdělávání,  

• Vyhláška č. 10/2005 Sb. o vyšším odborném 
vzdělávání. 

Jméno a příjmení, datum narození, třída, ročník, místo trvalého 
pobytu, jméno, příjmení a místo trvalého pobytu zákonného 
zástupce, datum čas a místo úrazu, zákonný zástupce 
vyrozuměn: datum, čas, způsob.  
Popis události, zraněná část těla, předpokládaná příčina úrazu, 
zavinění jiné osoby, věc, kterou bylo zranění způsobeno, 
preventivní opatření, které mělo úrazu předejít a bylo školou 
přijato v době před úrazem, jméno, příjmení, místo trvalého 
pobytu osoby, která úraz zavinila nebo ovlivnila, jména, příjmení 
a podpisy svědků. 
Jméno, příjmení a funkce osoby vykonávající dohled v době 
úrazu, podpis zraněného, jméno, příjmení a podpis vedoucího 
zaměstnance. 

Údaje v evidenci úrazů. 
Vyhláška č. 64/2005 Sb. o evidenci úrazů dětí a žáků.  

Osobní údaje v listinné podobě jsou uloženy ve spisovně, digitalizované osobní údaje jsou uloženy na elektronických 

úložištích školy – školského zařízení. Tyto osobní údaje budou skartovány resp. vymazány po uplynutí skartační doby 

v souladu se spisovým řádem a skartačním plánem školy – školského zařízení. Tyto dokumenty škola – školské zařízení 

poskytuje k nahlédnutí. 



 

 

 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ DĚTÍ, ŽÁKŮ,  
JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ A STUDENTŮ 

1. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OBECNÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/44/ES (dále jen 

„Obecné nařízení“) dávám souhlas, aby Organizace na základě článku 6, odstavec 1, písmeno a) Obecného nařízení 

zpracovávala níže uvedené osobní údaje o mém synovi / mé dceři (jméno a příjmení):     
                          

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

popř. údaje o mé osobě jako zákonném zástupci za uvedeným účelem. Souhlas (nesouhlas) vyjadřuji zakroužkováním slova 

ANO (NE) v příslušném sloupci tabulky. 

Zn. OSOBNÍ ÚDAJ 1 ÚČEL SOUHLAS 

SOO1 Fotografie2 doplněné kromě jména a příjmení dalšími 
osobními údaji žáka  

Zpracování v evidenčním systému školy – školského 
zařízení (Bakaláři) 

ANO NE 

SOO2 Jméno a příjmení doplněné dalšími osobními údaji Informace pro veřejnost na školním webu (např. 
umístění v soutěžích), v propagačních materiálech 
školy, ve výroční zprávě či ročence školy). 

ANO NE 

SOO3 Údaje o způsobu a výsledku testování žáka. Provedení orientačního testování přítomnosti 
návykových látek v lidském organismu v průběhu 
školního roku, existuje-li důvodné podezření z požití 
návykové látky a možného ohrožení zdraví žáka (drogy, 
alkohol).  
(Metodický pokyn MŠMT k primární prevenci sociálně 
patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a 
školských zařízeních). 

ANO NE 

2. SVOLENÍ K POUŽITÍ FOTOGRAFIÍ, ZVUKOVÝCH ČI OBRAZOVÝCH ZÁZNAMŮ 
PODLE ZÁKONA č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník, § 84 – § 90) 

Dávám svolení, aby Organizace používala podobizny nebo zvukové či obrazové záznamy týkající se mého  

syna / mé dcery ……………………………………………………………………………………pro níže uvedené účely. 

Svolení (nesvolení) vyjadřuji zakroužkováním slova ANO (NE) v příslušném sloupci tabulky. 

Zn. DRUH ZÁZNAMU ÚČEL SVOLENÍ 

SVO1 Fotografie s uvedením pouze jména a příjmení 
 

Na školním webu, marketingové akce (reklamní letáky, 
burzy škol, reklamní spoty apod.). 

ANO NE 

SVO2 Skupinové fotografie dětí a žáků bez popisu. Marketingové akce školy (reklamní letáky, burzy škol, 
reklamní spoty apod.). 

ANO NE 

SVO3 Skupinové fotografie dětí a žáků bez popisu, filmové 
záznamy a zvukové nahrávky, propagační film/video. 

Informování veřejnosti na školním webu. 
ANO NE 

                                                 
1 Výčet osobních údajů si škola – školské zařízení upraví podle vlastní potřeby. 
2 Netýká se zařízení poskytujících ústavní ochranu nebo ústavní výchovu. 



 

 

 

 

3. VÝSLOVNÝ SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM ZVLÁŠTNÍCH KATEGORIÍ OSOBNÍCH 

ÚDAJŮ (CITLIVÝCH ÚDAJŮ) 

Dávám výslovný souhlas3 k tomu, aby Organizace na základě článku 9, odstavec 1, písmeno a) Obecného nařízení 

zpracovávala tyto citlivé osobní údaje o mém synovi / mé dceři 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………

za uvedeným účelem. Výslovný souhlas (nesouhlas) vyjadřuji zakroužkováním slova ANO (NE) v příslušném sloupci 

tabulky. 

Zn. OSOBNÍ ÚDAJ ÚČEL 
VÝSLOVNÝ 
SOUHLAS 

VYS1 Údaje o zdravotním stavu Zdravotní specifika a omezení pro úpravu 
podmínek vzdělávání; u žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami pro poskytování 
podpůrných opatření; zdravotní způsobilost 
k výkonu praktického vyučování 

ANO NE 

 

4. PROHLÁŠENÍ 
Prohlašuji, že jsem plně porozuměl(a) tomu, za jakým účelem mohou být osobní údaje mého syna / mé dcery a mé jako 

jeho / jejího zákonného zástupce zpracovány, že jsem svůj souhlas, svolení nebo výslovný souhlas poskytl(a) svobodně. 

Byl(a) jsem seznámen(a) se svými právy: 

1) Právo na přístup ke svým osobním údajům dle článku 15 Obecného nařízení. 

2) Právo na opravu osobních údajů dle článku 16 Obecného nařízení. 

3) Právo na výmaz osobních údajů dle článku 17 Obecného nařízení. 

4) Právo na omezení zpracování dle článku 18 Obecného nařízení. 

5) Právo na přenositelnost údajů dle článku 20 Obecného nařízení. 

6) Právo souhlas kdykoli odvolat dle článku 7 Obecného nařízení na adresu SŠŘ a ZŠ, Wilsonova 405, 

392 01 Soběslav nebo na e-mailovou adresu: info@ssrsobeslav.cz Organizace. 
7) Právo podat stížnost u dozorového úřadu dle článku 12, 14 a 15 Obecného nařízení. 

Souhlas a výslovný souhlas uděluji na dobu: školní docházky – studia žáka. Svolení k použití fotografií, zvukových a 

obrazových záznamů na dobu 10 let. 

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7 

Kontakty: 

E-mail: gdpr@zvas.cz 

Telefon: 608 057 836 

 

 

 

V …………………………………………….     Dne:  ……………………………… 

 

 

 

 

____________________________________ _____________________________ 

 Jméno a příjmení Podpis 

 

                                                 
3 Výslovný souhlas představuje výjimku ze zákazu zpracování citlivých osobních údajů a má opodstatnění jen tehdy, pokud se na něj nevztahuje jiná 

výjimka dle článku 9, odst. 2, písmeno  b) až h) a odst. 3 Obecného nařízení. 

mailto:gdpr@zvas.cz


 

 

 

 

Přihláška ke stravování 

 
Jméno a příjmení: …………………………………………..………..  Datum narození: ……………….………. 

Bydliště: ………………………………………………….………..... Tel. číslo (zák. zást.)………..……..…… 

Uč.obor + ročník:  …………………………..……………………… Školní rok: ………………………..……   

 

*celý týden                              *dny v týdnu, a to: ……………………………………………………………….. 

 
*(nehodící se přeškrtnout) 

                                                          
Potvrzuji správnost údajů a zavazuji se oznámit jakoukoliv změnu týkající se stravování a dodržovat řád školní jídelny zveřejněný na vývěskách ZŠ, 
SŠ a v objektu školní jídelny. Toto platí po celou dobu stravování ve školní jídelně.  

Osobní údaje jsou zpracované na základě článku 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob. 

 

 
V Soběslavi …………….……………. Podpis zákon.zástupce: ………………………………………. 
     (přihlašovatele strávníka) 

 

Pro ubytované strávníky 

Souhlasím /nesouhlasím s tím, aby poskytovaná jídla byla sloučena a to v hodnotě nákladů na potraviny ve výši součtu 

finančních normativů u uvedených jídel /§4 odst.8 vyhl. č. 107/2005 Sb/. 

/sloučeno: přesnídávka se snídaní, svačina a II.večeře s večeří I./ 
 

 …………………………………..………                                                       ……………………………..…………… 

          Jméno strávníka                                 podpis zákonného zástupce 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Informace ke stravování 

1. Strávník je přihlášen ke stravě dle přihlášky ke stravování a to po celou dobu studia. Jakoukoliv změnu (odchod ze školy, přerušení studia apod.) je 

strávník povinen včas nahlásit. 

2. Studentům ubytovaným na domově mládeže začíná stravování pondělní snídaní a končí pátečním obědem. 

3. Přihlašování a odhlašování stravy:  

Provádí se nejpozději den předem do 13 hod telefonicky T.: 389 822 815, na objednávkovém boxu ve ŠJ nebo na www.strava.cz  

(po předchozí registraci ve ŠJ).  Jídelní lístek je k nahlédnutí na nástěnce, na objednávkovém boxu a na stránkách www.strava.cz 
V době nemoci nebo plánované nepřítomnosti ve škole (lékař apod.) nemají žáci nárok na poskytování dotovaného stravování. V případě 

neodhlášení stravy, bude cena za stravné dopočítána do plné na základě vyhlášky č.107/2005 Sb. 

Ve školní jídelně se používají identifikační média – ISIC karty. Případnou ztrátu karty ohlásí strávník bez odkladu ved. ŠJ, a po dobu výroby nové 

karty bude strávník odebírat obědy na základě použití zapůjčeného čipu (k vyzvednutí u vedoucí ŠJ). 

4. Cena stravy: 

Žáci ubytovaní:                        Žáci neubytovaní:         Cizí strávníci                                 Důchodci (bývalí zam. školy) 

Snídaně:          19 Kč                  oběd             42 Kč          oběd:     84 Kč                               oběd:                              64 Kč 

Přesnídávka:   14 Kč  

Oběd:              42 Kč 

Svačina:          12 Kč 

Večeře:           30 Kč 

2. večeře:        13 Kč                     

5. Úhrada stravy: 

Žáci SŠŘ a ZŠ – stravné je hrazeno předem (poprvé v srpnu) převodem na účet, inkasem nebo v hotovosti. Úhrada stravného u žáků ubytovaných 

bude inkasována předem k 20. v měsíci č.ú.: 214 525 937/0300. 

Pro strávníky dětských domovů se úhrada stravy hradí fakturou dle objednané stravy následující měsíc (neplatí se dopředu záloha). 

Cizí strávníci a důchodci – platby se provádí předem v hotovosti nebo převodem na účet. Zaměstnanci Jitona a.s., GZ Media a.s. a Tymo s.r.o. – 

platby za stravné jsou fakturovány zpětně dle odebrané stravy. 

 
 

 

 

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


 

 

 

 

Objednávání stravy přes internet 

Vyplňte spodní část přihlášky na objednávání po internetu a odevzdejte ve škole, abychom Vás mohli zaregistrovat do 

systému. Uvedené údaje tj. uživatelské jméno a heslo si zapamatujte!  

Při objednávání stravy po internetu: 

Zadáte adresu www.strava.cz, dostanete se na stránku, kde je dostupný návod na objednávání stravy 

• Přihlášení uživatele (menu na levé části) 

• Zařízení: 2474 

• Uživatel a heslo (údaje na odevzdaném formuláři) 

Objednávání stravy (menu v levé části) – slouží k objednávání a odhlašování obědů. 

Po ukončení objednání nebo odhlášení stravy je nutné stisknout tlačítko ODESLAT.  

Výdej stravy – přehled o vyzvednuté a nevyzvednuté stravě. 

Nastavení uživatele – změna hesla a pod.  

Dotazy na tel. 389 822 815 – vedoucí ŠJ - Petra Leštinová 

 

……..…zde oddělte a odevzdejte ve školní jídelně………........................................................................................ 

PŘIHLÁŠKA K OBJEDNÁVÁNÍ STRAVY PO INTERNETU 

Jméno a příjmení………………………….……………………………………... 

Uč.obor + ročník…………………………………………………………………. 

Uživatelské jméno…………………………………………….……………….…. 

Heslo…………………………………………………………………………….... 

Uživatelské jméno a heslo volte bez diakritiky!!!! 

SOUHLAS K INKASU 

Č. účtu:…………………………………………………………………………… 

Minimální limit inkasa je stanoven na 4500 Kč pro žáky ubytované. Pro žáky neubytované 1000 Kč. 

V případě elektronického bankovnictví postačí dodat vytištěné povolení k inkasu. 

Inkaso bude prováděno k 20. dni v měsíci vždy předem (tj. v srpnu na září, v září na říjen atd.) ve prospěch účtu číslo 

214 525 937/0300. 

Datum a podpis zák. zástupce:………………………………………………….. 

Svým podpisem udělujete souhlas s inkasováním požadované částky v Kč za stravné a ubytování z Vašeho výše 

uvedeného čísla účtu. 

http://www.strava.cz/

