
Přihláška ke stravování pro školní rok 2022/2023 

Střední škola polytechnická Kyjov, příspěvková organizace 

Havlíčkova 1223/17, 697 01 Kyjov 

 

www.sspkyjov.cz, tel.: 518 615 109, e-mail: ssp@sspkyjov.cz 

__________________________________________________________________________________________ 

Číslo účtu pro platbu stravy: 10139671/0100           Variabilní symbol = osobní číslo žáka  

Pokud neznáte osobní číslo žáka, kontaktujte paní pokladní:  

e-mail: fuskova@sspkyjov.cz, tel. 518 305 325 

 

Jméno a příjmení žáka…….…………………………………………. Osobní číslo:...……………… 

Datum narození: ……………………………………….......................Třída/obor:………………….. 

Trvalé bydliště: ……………………………………………………………......................................... 

Jméno a příjmení zákonného zástupce: ……………………………………………………………… 

Číslo účtu, na které je možno vrátit nevyzvednutý zůstatek ze stravování (nedočerpaný kredit) po 

provedení vyúčtování stravného:……………………………………………………………………………….. 

__________________________________________________________________________________ 

Potvrzuji, že jsem byl seznámen s vnitřním řádem školní jídelny a s podmínkami školního stravování a 

souhlasím s povinnostmi z nich vyplývajících. Beru na vědomí, že vnitřní řád školní jídelny je dostupný na 

www.sspkyjov.cz, v sekci školní stravování. 

Potvrzuji správnost a úplnost výše uvedených údajů a zavazuji se neprodleně oznámit jejich případné změny.  

Pokud nebude vyplněno číslo účtu strávníka pro vrácení nevyčerpaného kreditu a žák či zák. zástupce si jej  do 1 

roku od ukončení studia  nevyzvedne na pokladně školy , zůstatek stravovacího účtu propadá ve prospěch      

SŠP Kyjov, p. o. , Havlíčkova 1223/17, Kyjov, 697 01. 

 

Podpis zákonného zástupce / v případě zletilosti podpis žáka ……………………………………… 

✂--------------------zde odstřihněte, vrchní část odevzdejte  ✂-------------------- 

Podmínky školního stravování 
Střední škola polytechnická Kyjov, příspěvková organizace 

 

www.sspkyjov.cz, tel.: 518 615 109, 518 305 325, 518 305 342, e-mail: ssp@sspkyjov.cz 

Naše škola má v provozu stravovací systém založený na identifikaci strávníka při výdeji stravy pomocí 

bezkontaktního čipu. Důležitým rysem systému je princip plné odpovědnosti strávníka za objednávky. Strávník 

zodpovídá i za stav svého účtu (dostatečný kredit), který je podmínkou pro možnost objednání a odběru stravy. 

 

o Objednávka, změna, odhlášení stravy se provádí na www stránkách školy v kategorii Pro žáky a 

rodiče/Školní stravování, na objednacím terminálu nebo v kanceláři školní jídelny.  

o Bezkontaktní čip je třeba zakoupit při přihlášení ke stravování (1x za dobu studia).  

o Platbu za stravu (kredit) je možné uhradit na účet školy č. 10139671/0100  . VS = variabilním 

symbolem platby je osobní číslo žáka. Pokud je stav konta dostačující, není nutné platit každý měsíc 

doporučenou částku 800 Kč (žáci 15 a více let), 700 Kč (žáci 11-14 let), 650 Kč (žáci 7-10let).   

o Platbu za stravu (kredit) je možné uhradit také v hotovosti, a to na pokladně školy, popř. na 

jednotlivých místech poskytování vzdělávání.  

o Úhrady jsou prováděny zálohově; vyúčtování stravného se provádí 1x ročně v měsíci červenci po 

ukončení školního roku. 

o Stav konta si může každý strávník ověřit na objednacím terminálu nebo na www stránkách školy 

v kategorii Pro žáky a rodiče/Školní stravování. 

o Změna objednávky (přihlášení a odhlášení obědů) se provádí minimálně jeden den předem do 13.30 

hod. V případě nemoci je možné odhlásit obědy na www stránkách školy, na objednacím terminálu 

nebo na tel. č. 518 305 342, vždy alespoň jeden den předem do 13.30 hod.  

o První den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole, kdy nemohl odhlásit oběd dle stanovených 

pravidel, se považuje za pobyt ve škole a žák má možnost si tento oběd odebrat do přinesených nádob. 

Ostatní dny, kdy není přítomen ve škole, nemá nárok na zvýhodněnou cenu stravování a musí hradit 

oběd v plné výši jako cizí strávník, tj. např. u věkové skupiny strávníků 15 a více let uhradí 95 Kč jako 

cizí strávník. 

o Ceny obědu dle věkových skupin strávníků:  7–10 let 31 Kč; 11–14 let 34 Kč; 15 a více let 40 Kč.  

Pokud neznáte osobní číslo žáka (variabilní symbol pro platbu), kontaktujte paní 

pokladní: tel. 518 305 325, e-mail fuskova@sspkyjov.cz, kopecna@sspkyjov.cz. 
Pokud nebude vyplněno číslo účtu strávníka pro vrácení nevyčerpaného kreditu a žák či zák. zástupce si jej   do 

1 roku od ukončení studia  nevyzvedne na pokladně školy , zůstatek stravovacího účtu propadá ve prospěch   

SŠP Kyjov, p. o. , Havlíčkova 1223/17, Kyjov, 697 01. 

http://www.sspkyjov.cz/
mailto:ssp@sspkyjov.cz
mailto:fuskova@sspkyjov.cz
http://www.sspkyjov.cz/
http://www.sspkyjov.cz/
mailto:fuskova@sspkyjov.cz


 


