
Informace o školním stravování 

Žáci 
 

- po přihlášení ke stravování je žákům automaticky zaregistrován odběr oběda,                   
         doba výdeje je denně 11,25 – 13,40 hodin, pokud není z organizačních              

     důvodů rozhodnuto jinak. Cena oběda je 30,- Kč (cena potravin).  
 
- žáci mají možnost výběru ze dvou jídel, výběr se provádí prostřednictvím 
     elektronického terminálu nejpozději do 10 hodin předcházejícího dne 
 
- žák může prostřednictvím elektronického terminálu odběr jídla odhlásit 

nejpozději do 10 hodin předcházejícího dne. Dále je možno odběr jídla 
odhlásit prostřednictvím vedoucí školní jídelny na telefonním čísle 571 428 937 
nebo na sekretariátu školy 571 428 910. Odhlášení odběru je možno provést 
také elektronickou poštou – mblahutova@spssvsetin.cz nebo 
spss@spssvsetin.cz. Další možnost odhlášení je pomocí internetu na 
webových stránkách školy. 

 
- v případě nemoci nebo vícedenní absence má žák nárok na odběr stravy za 

cenu potravin (30,- Kč) pouze v první den nepřítomnosti ve škole. Stravu je 
možno odebrat například prostřednictvím zákonného zástupce žáka do 
odnosných nádob. Další dny nemá žák nárok na odběr stravy za zvýhodněnou 
cenu. V případě neodhlášení odběru stravy po dobu nepřítomnosti žáka 
ve škole, je tento povinen zaplatit plnou cenu oběda (74,-- Kč). Tato 
povinnost úhrady plné ceny oběda se týká druhého a dalších dnů 
nepřítomnosti. 

 
- platby za odběr oběda se provádějí prostřednictvím inkasního příkazu k úhradě 

z účtu uvedeného na přihlášce ke stravování žáka. Forma úhrady je zálohová, 
s měsíčním vyúčtováním podle skutečně odebraných obědů. 
 

- v případě opakování neuhrazení požadované částky, bude žák ze stravování                
vyloučen 
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Informace o školním stravování 

Zaměstnanci školy 
 

- zaměstnanci školy mají přihlášen odběr oběda dle domluvy s vedoucí školní 
jídelny, doba výdeje je denně 11.25 – 13,40 hodin, pokud není 
z organizačních důvodů rozhodnuto jinak. Cena oběda pro zaměstnance je 
30,-- Kč (platba z FKSP 20,- Kč, vlastní úhrada zaměstnance 11,-- Kč (vč. 
DPH)).   
 

- zaměstnanci mají možnost výběru ze dvou jídel, výběr se provádí 
prostřednictvím elektronického terminálu nejpozději do 10 hodin 
předcházejícího dne 
 

- zaměstnanec může prostřednictvím elektronického terminálu odběr jídla 
odhlásit nejpozději do 10 hodin předcházejícího dne. Dále je možno odběr 
jídla odhlásit prostřednictvím vedoucí školní jídelny na telefonním čísle 
571 428 937 nebo na sekretariátu školy 571 428 910. Odhlášení odběru je 
možno provést také elektronickou poštou – mblahutova@spssvsetin.cz  nebo 
spss@spssvsetin.cz 
 

- na základě zákonných norem má každý zaměstnanec nárok na odběr jídla za 
zvýhodněnou cenu pouze za takový pracovní den, ve kterém odpracoval 
v místě výkonu práce nejméně 3 hodiny. V případě pracovní cesty má 
zaměstnanec nárok na úhradu stravného podle příslušných předpisů a řádů 
školy.  
 

- v případě nemoci, dovolené nebo takového výkonu práce konkrétní den, při 
kterém zaměstnanec neodpracuje 3 hodiny, nemá nárok na odběr jídla za 
zvýhodněnou cenu. 
Pokud zaměstnanec v těchto případech neodhlásí odběr jídla výše 
uvedeným způsobem nejpozději do 10 hodin předchozího dne, je 
povinen uhradit celou cenu oběda (74,-- Kč).  

 
- platby za odběr oběda zaměstnanců se provádějí prostřednictvím vyúčtování 

skutečně odebraného počtu obědů v rámci měsíčního vyúčtování platu 
zaměstnance. 
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