
ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ pro pracoviště NIVNICKÁ 

 
SPŠ a OA Uherský Brod (PRACOVIŠTĚ NIVNICKÁ) zajišťuje školní stravování žáků v jídelně 
Slováckých strojíren, a.s., kterou provozuje Jídelna Vystrčil s.r.o.. 
 

Obecná ustanovení 

□ Školní stravování se řídí Vyhláškou č. 107/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

□ Strávníci se přihlašují ke stravování odevzdáním přihlášky, se kterou předloží doklad       
o zřízení povolení k inkasu z běžného účtu potvrzený bankou. 

□ Přihláška platí po celou dobu studia. 

□ Stravné si z účtů škola inkasuje sama na základě sjednaného příkazu k inkasu. 

□ Při neplacení stravného budou obědy strávníkovi zablokovány do doby úhrady. 

□ Cena oběda (hrazená strávníkem) od 1. 9. 2022 činí 45 Kč. 

□ Obědy se odebírají pomocí čipových karet. 

□ Čipovou kartu obdrží žáci při nástupu do školy, její cena činí 260 Kč, z toho 200 Kč          
je vratná záloha. 

□ Při poškození či ztrátě čipové karty si žák pořídí kartu novou za plnou cenu. 

□ Pokud žák čipovou kartu zapomene, může si v kanceláři školy vyzvednout náhradní 
stravenku, a to pouze v úředních hodinách. 
 

 
 

Pravidla stravování 

□ Jídelna nabízí možnost výběru ze tří druhů jídel. 

□ Výdej stravy probíhá v době od 09:50 do 12:30. 

□ Každý strávník si s sebou nosí vlastní příbor. 

□ Po obědě odnese strávník tác s nádobím k okénku. Tác uloží zvlášť a nádobí položí      
do okénka tak, aby nedošlo k jeho poškození. 

 

 
 

Přihlašování/odhlašování obědů 

□ Žáci mají nárok na stravování ve dnech vyučování, podmínkou je přítomnost ve škole. 

□ V době nepřítomnosti (nemoc apod.), kdy si nestihne stravu odhlásit, si může 
žák/zástupce oběd vyzvednout do jídlonosiče pouze první den. 

□ Strava na další dny musí být odhlášena. 

□ Neodhlášenou stravu je strávník povinen zaplatit v plné výši (plná  cena oběda  činí       
84,- Kč).  

□ Přihlášení a odhlášení  oběda  si  provádí každý strávník sám, a to buď na terminálu 
v budově školy  pomocí  čipové karty  nebo prostřednictvím  internetové  aplikace        
Online strava. Přihlašovací údaje do aplikace obdrží žáci od třídních učitelů. 

□ V případě nemoci je možné odhlásit oběd na daný den do 7:30 hodin také telefonicky  
ve škole na telefonu 572 622 907 nebo 572 622 901, případně e-mailem na adrese 
dhodulikova@spsoa-ub.cz   
 

 
 
 

 
 


