
SPŠS a JŠ, Heverova 191, Kolín IV, PSČ 280 02 

 

Podmínky školního stravování platné od 1. 9. 2019 

 
Školní jídelna provádí úhradu za stravné vždy koncem měsíce na měsíc následující inkasní 

platbou z účtu nebo v hotovosti. Strávník, který bude stravné hradit inkasem musí  sepsat u 

svého bankovního ústavu souhlas k inkasu. Strávník může využít služeb jakéhokoliv 

peněžního ústavu. Dále by měl strávník na svém účtu zanechat dostatečné množství finančních 

prostředků, aby se mohlo vždy 25. v měsíci provést inkaso. Při sepisování inkasa by měl 

docházející žák limitovat inkaso částkou 800,- Kč, cizí strávník 1.700,- Kč. Pokud platba 

z účtu strávníka nebude připsána na účet školy, je nutno zaplatit stravné hotově 

v kanceláři ŠJ.  

 

Cena 1 obědu činí:  28,00 Kč pro žáka ZŠ  7- 10 let  

   30,00 Kč pro žáka ZŠ  11-14 let 

   32,00 Kč pro žáky středních škol, žáky ZŠ 15 a více let, zaměstnance a 

                                                 důchodce  SPŠS a JŠ 

   46,00 Kč uhradí zaměstnanec ZŠ,MŠ a PŠ (22,- Kč se bude FA)     

   71,00 Kč pro cizí strávníky 

 

Cena stravného pro MŠ – kategorie 3 – 6 let 

       9,00 Kč přesnídávka 

           25,00 Kč oběd 

       9,00 Kč svačina 

 

Cena stravného pro MŠ – kategorie 7 – 10 let 

              12,00 Kč přesnídávka 

              28,00 Kč oběd 

     9,00 Kč svačina    

     

 

Souhlas k inkasu je nutné sepsat pro účet: 9276170247/0100  Střední průmyslové školy 

strojírenské a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Heverova 191, Kolín IV, 

který platí pro všechny peněžní ústavy. 

Prosím nevyplňujte variabilní symbol. 

 

Potvrzení o souhlasu k inkasu zašlete na adresu školy do 30. 6. nebo na e-mail: 

jidelna@sps-ko.cz.  Inkaso na září bude strženo v měsíci srpnu. Při zahájení školního roku 

tj. v září si všichni strávníci (mimo zaměstnanců SPŠS a JŠ) musí přijít stravné přihlásit 

do kanceláře ŠJ a nastavit stravné dny (tj. stravovací zvyklosti).  Nový strávník si za zálohu 

35,- Kč pořídí stravovací kartu. Po skončení stravování se neporušená karta vrací v kanceláři 

vedoucí ŠJ, kde Vám bude záloha 35,- Kč vrácena. Automatické přihlašování obědů na 

následující měsíc bude prováděno u zaměstnanců SPŠS a JŠ, dále pak po dohodě 

s vedoucí ŠJ u strávníků platících přes účet. Pokud se strávník přestane v naší školní jídelně 

stravovat, je povinen u vedoucí ŠJ písemně zrušit souhlas s inkasem a odhlásit zbylé obědy. 

Vzniklé přeplatky či nedoplatky budou vyrovnány v hotovosti proti podpisu strávníka nebo 

převodem na účet. 

mailto:jidelna@sps-ko.cz


Veškeré změny související se stravováním – např. změnu stravovacích zvyklostí nebo změnu 

bankovního konta strávník neprodleně nahlásí vedoucí ŠJ a to písemnou formou.  

Dále pokud žák onemocní během dne, nedostává žádnou náhradu za neodebranou stravu. 

V dalších dnech nemoci nebo jiné nepřítomnosti ve škole je každý žák povinen obědy 

odhlásit. Neodhlásí-li si strávník stravu po dobu nemoci, praxe, výletu atd. musí uhradit 

osobní a věcné náklady do výše ceny oběda (tj. do 71,- Kč) 

 

Pro všechny strávníky platí okamžitě nahlásit ztrátu stravovací karty, aby nemohl někdo 

jiný kartu zneužít. 

 

Jídelníček se vyvěšuje na nástěnce ve školní jídelně a na www.sps-ko.cz každý pátek na týden 

dopředu, změna jídelníčku je vyhrazena, děkujeme za pochopení. 

 

Telefonní číslo do školní jídelny: 321 743 013, na které je možno volat PO - PÁ od 6.00 – 

do 14.00 hod., stravu odhlašujte nejlépe den předem do 13.30 hod (ráno pouze při 

nemoci do 7.00 hodin), dále je možné odhlašovat a přihlašovat stravu na internetových 

stránkách www.strava.cz a na e-mail adrese: jidelna@sps-ko.cz,  

 

Výdej obědů: 11.00 – 11.15 hod (do jídlonosičů) 

  11.15 – 13.45 hod (strávníkům, kteří se stravují ve školní jídelně) 

 

 

 

      

     

V Kolíně dne: 26. 8.2019      Ing. Jaromír Kratochvíl v.r. 

Zpracovala: Koldinská Lenka              ředitel školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sps-ko.cz/
http://www.strava.cz/
mailto:jidelna@sps-ko.cz

