
 

         

 

ORGANIZACE STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ 

VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023 

 

1/ Finanční limit stravného ŠJ SLŠ Žlutice (ubytovaní žáci)  

SNÍDANĚ + OBĚD + VEČEŘE: 

• Cena za stravování je 95,- Kč za celodenní stravu, tj. 1900,- Kč měsíčně 

 

2/ Finanční limit stravného ŠJ SLŠ Žlutice (neubytovaní žáci)  

OBĚD: 

• Cena za oběd je 35,- Kč tj. 700,- Kč měsíčně 

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

 

Druh stravy Limit (v Kč) Hradí žák (v Kč) 

Snídaně + přesnídávka 18,00 - 29,00 25,- 

Oběd 20,00 - 37,00 35,- 

Večeře + II. večeře 26,00 - 50,00 35,- 

STRAVNÉ           95,- 

 

Žáci mají přihlášenou stravu na celý měsíc (snídaně, oběd, večeře). 

Odhlášení stravy se provádí den předem do 11.00 hodin elektronicky na  www.strava.cz. 

Kód jídelny (5460) + uživatelské jméno žáka + heslo (variabilní symbol). Potřebné údaje jsou 

dostupné u provozářky ŠJ. 

Výdej stravy je zajištěn pomocí identifikačních čipů, které si mohou žáci zakoupit v kanceláři 

školy za 140,-Kč. 

 

3/ Finanční limit ubytování v DM SLŠ Žlutice 

Úplata za ubytování je stanovena dle vyhlášky č.108/2005 Sb, Její výše je stanovena podle 

kategorie pokoje, tj. počet lůžek na pokoji. Úplata za pokoj I. kategorie (3 lůžka) 1 200,-Kč a 

http://www.strava.cz/


II. kategorie (4 lůžka) 900,- Kč. 

 

4/ Platba záloh za ubytování a stravné pro ubytované a neubytované žáky  

Platba záloh za ubytování a stravné pro ubytované žáky je vždy na kalendářní měsíc a bude 

hrazena na bankovní účet školy číslo  101 286 124/0300 celkovou částkou ve výši 3 100,- Kč 

(1200,- ubytování + 1900,- Kč stravné), nebo částkou 700,-Kč (stravné) pod jedním VS 

(variabilní symbol), který bude každému žáku přiřazen.  

 

Záloha za ubytování a stravu na měsíc září 2022 je splatná do 15. srpna 2022. 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). 

Pokud žák nevyužívá služeb DM a ŠJ celý měsíc, bude mu výše záloh určena individuálně. 

 

Způsob platby: 

• zřízením trvalého příkazu 

• bezhotovostním převodem na účet školy 

• v hotovosti na pokladně 

 

Na konci školního roku (30. 6.) bude provedeno vyúčtování uhrazených záloh za stravné 

a ubytování. Na žádost bude případný přeplatek vrácen na účet zákonného zástupce žáka. 

 

Pokud plátce neuhradí platbu za ubytování nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném 

termínu anebo do 10 dnů po písemné výzvě ředitelky školy a nedohodl si s ní jiný termín 

úhrady, bude ubytovanému v nejbližším termínu ukončeno ubytování v domově mládeže 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 dne 12. 8. 2022          Ing. Bc. Radka Stolariková, Ph.D. 

    ředitelka SLŠ Žlutice, p. o. 



 


