
INFORMACE O ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ 
na Střední odborné škole Luhačovice 

 

Školní stravování se řídí „Školským zákonem“ č. 561/2004 Sb. v platném znění a 

Vyhláškou o školním stravování č. 107/2005 Sb. v platném znění. 

 

V případě zájmu o stravování ve školní jídelně je nutno provést následující:   

1) vyplnit přihlášku ke školnímu stravování a zaslat ji poštou na adresu školy - 

především uvést číslo svého bankovního účtu;   

2) zakoupit stravovací čip v hodnotě 120 Kč (totožný s čipem pro vstup do školy); 

3) při zakoupení čipu vložit počáteční vklad v min. výši 100 Kč na variabilní symbol, 

který Vám bude v danou chvíli přidělen. Tento variabilní symbol je nutno použít vždy 

při hotovostním i bezhotovostním vkladu, který lze provést v hotovosti v kanceláři ŠJ 

nebo prostřednictvím převodu na účet školní jídelny 35-3634420297/0100.   

  

CENY:  

OBĚD - 30 Kč  

SNÍDANĚ A PŘESNÍDÁVKA – 26 Kč 

VEČEŘE A SVAČINA - 30 Kč  



POZOR!!!!   
 

Dle Vyhlášky o školním stravování § 4 odst. 9 má žák nárok na oběd za 30 Kč pouze 

v případě přítomnosti ve škole a v první den plánované nepřítomnosti ve škole. Jinak je 

brán jako externí strávník a hodnota oběda je 66 Kč.  

 

Příklad:   
Jan Novák - nepřítomnost ve škole od 21. 9. do 23. 9. Oběd má objednán na celý týden od 

19. 9. do 23. 9. - účtovat se mu bude cena takto: pondělí 19. 9. - 30 Kč, úterý 20. 9. - 30 Kč, 

středa 21. 9. - 30 Kč - první den neplánované nepřítomnosti - čtvrtek 22. 9. - 66 Kč, pátek 23. 

9. - 66 Kč.   

DBEJTE PROSÍM PROTO NA DŮSLEDNÉ ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ (min. 1 den 

předem)!   


Vysoké přeplatky na stravování jsou po ukončení školního roku automaticky vráceny 

zpět na číslo účtu uvedené v přihlášce ke stravování. Mohou se navracet i v průběhu 

školního roku na základě písemné žádosti rodičů. Standardně se peníze vrací zpět na číslo 

účtu uvedené v přihlášce. Jiné číslo účtu pro vrácení přeplatku musí být uvedeno v žádosti.   



V hotovosti jsou vypláceny přeplatky pouze žákům, kteří ukončují studium a jsou 

plnoletí, a to pouze do výše 1 tis. Kč. V ostatních případech je vrácení přeplatku v hotovosti 

prováděno pouze mimořádně.   



Další informace - tel.: 577 134 300 

email: petrikovas@sosluhac.cz  


