
 

Organizace stravování a ubytování ve školním roce 2016/2017 

 
Stravování žáků je zajištěno ve vlastním stravovacím zařízení příspěvkové organizace 

Střední lesnická škola Žlutice. 

 

Ceník stravování: 
Finanční stravovací limit v Kč dle Vyhlášky MŠMT ČR č.463/2011 Sb. 

 

Limit   Hradí žák 

Snídaně:  11,00 - 17,00 Kč  14,- Kč 

Přesnídávka:  7,00 - 12,00 Kč   10,- Kč 

Oběd:   20,00 - 37,00 Kč  30,- Kč 

Večeře:   17,00 - 34,00 Kč  25,- Kč 

II. večeře  9,00 - 16,00 Kč   11,- Kč 

 

Odhlášení stravy se provádí den předem do 13,30 hodin elektronicky na www.strava.cz. Kód jídelny 5460 + 

uživatelské jméno studenta + heslo ( VS nebo evidenční číslo). Potřebné údaje jsou dostupné u vedoucí ŠJ. 

 
Cena za stravování je 90,- Kč za celodenní stravu tj. 1800,- Kč měsíčně. 

Strávníci zaplatí do 15. srpna zálohu na stravné 1800,- Kč na měsíc září 2016 na účet školy č. 101 286 124/0300. 

VS ( var. symbol) bude každému strávníkovi přiřazen. Termín zaplacení záloh na následující měsíc je vždy do 20. 

dne předcházejícího měsíce. 

Docházející žáci zaplatí do 15. srpna 600,- Kč na měsíc září a na každý následující měsíc zálohu na stravné vždy 

do 20. dne předcházejícího měsíce. 

Studentům bude zajištěna strava pomocí identifikačních čipů, které si budou moci zakoupit v kanceláři školy 

za 115,- Kč (při ukončení studia a vrácení čipu bude zálohová platba 115,- Kč vrácena). 

 

Ubytování žáků 
Úplata za ubytování je stanovena dle vyhlášky č.108/2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 436/2010 Sb. vždy na kalendářní 

měsíc. 

Cena za ubytování je 1200,- Kč. Ubytovaní žáci zaplatí do 15. srpna za ubytování zálohu ve výši 1200,- Kč na 

měsíc září 2016 na účet školy č. 101 286 124/0300.  VS (var. symbol) bude každému ubytovanému přiřazen . Termín 

zaplacení záloh na následující měsíc je vždy do 20. dne předcházejícího měsíce.  V případě nástupu nebo ukončení 

studia během měsíce se účtuje – odečítá za ubytování 40,- Kč/den (kalendářní). 

 

Způsob platby 

 bezhotovostním převodem na účet školy 

 zřízením trvalého příkazu 

 v hotovosti na pokladně 

  
Na konci školního roku (30. 6.) bude provedeno vyúčtování uhrazených záloh na stravné a ubytování. 

Na žádost bude případný přeplatek vrácen na účet zákonného zástupce studenta. 

 

Jestliže plátce neuhradí do daného termínu úplatu, může ředitel po předchozím upozornění plátce rozhodnout 

o okamžitém ukončení ubytování žáka v DM a stravování ve školní jídelně. 

 

Ubytovatel si vyhrazuje právo úpravy ceny v důsledku změn (např. daňových předpisů), tuto změnu oznámí 

ubytovanému minimálně 15 dnů předem. 

 

 

Ve Žluticích 1. 7. 2016      Mgr. Syrovátková Libuše 

   pověřená vedením příspěvkové organizace SLŠ Žlutice 

 

 


