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Školní rok 2020/2021  

Výukové centrum Nový Bydžov 

bližší informace: Rychterová Gabriela, vedoucí školní jídelny, č.tel. 495 490 390, 495 490 328 

Školní jídelna zajišťuje pouze obědy. 

 

Každý strávník vyplní přihlášku ke stravování, kterou odevzdá v SŠTŘ Nový Bydžov v kanceláři 

ŠJ. Zde uvede základní osobní údaje a závazně označí dny, kdy se bude pravidelně stravovat (stravovací 

zvyklosti). Přihláška je trvalá (pokud nenahlásíte změnu). 
 

Ve školní jídelně je třeba si vyzvednout 1. 9. 2020 bezkontaktní čip v hodnotě zálohy 135,- Kč, který bude sloužit po 

celou dobu studia k odběru stravy. 

První školní den 1. 9. 2020 se vaří pouze pro ubytované žáky. Pro dojíždějící žáky se vaří od 2. 9. 2020 dle přihlášení 

a zaplacení zálohy. 

 

1. Placení stravného: 

příkazem k úhradě (jednorázovým nebo trvalým) z vlastního účtu na účet SŠTŘ č.ú. 30334511/0100 u 
Komerční banky a.s., pobočka Nový Bydžov s dnem splatnosti nejpozději 20. dne v každém měsíci (nutno 
platit měsíc dopředu), nebo v hotovosti na přepážce u KB na účet školní jídelny č.ú.30334511/0100.Před 
nástupem žáka do školy je nutné nejpozději do 26.8.2020 složit na účet školy první platbu. 
Doporučená měsíční záloha = 600,- Kč (hodnota potravin = 30,- Kč/oběd). 
 

Platba:  příkazem k úhradě (jednorázovým nebo trvalým) z vlastního účtu na účet SŠTŘ u 

Komerční banky a.s., pobočka Nový Bydžov: Číslo účtu: 30334511/0100     
Variabilní symbol: vedoucí školní jídelny přidělí po předání přihlášky ke stravování  
do školní jídelny     
Konstantní symbol: 0308 

2. Zásady odběru obědů: 
 

• Strávník má nárok na oběd ve dnech pobytu ve škole a první den neplánované nepřítomnosti ve škole. 
(např. nemoc). Ostatní obědy je povinen odhlásit. V ostatních dnech je čerpání dotovaného oběda 
neoprávněné a strávník by měl doplatit provozní náklady. 
• Stav konta je možné zjistit  po přihlášení na internetovou stránku strávníka. Internetová stránka bude 
založena po dohodě s vedoucí ŠJ osobně. 
• Obědy budou automaticky objednávány do vyčerpání zaplacené částky dle stravovacích zvyklostí 
strávníka. Jakmile bude stav konta nulový, počítač automaticky další obědy nepřihlásí a strávníkovi snímač u 
výdeje oznámí, že nemá zaplacený oběd. 
• Strávník je přihlášen ke stravování ve dnech školního stravování. Změny stravovacích zvyklostí a 
osobních údajů nahlaste včas. Pokud strávník v uvedený den oběd neodebere a nemá ho odhlášený, peníze a 
oběd mu propadnou. 

3. Objednávání a odhlašování obědů: 

Příjem odhlášek na následující den: 

-Telefonicky 6.00 - 11.00 hod. tel. 495 490 390 

-Internetem do 11.00 hod.(na internetových stránkách www.strava.cz, přihlášení pod č.jídelny 5481)  

Vyúčtování na konci školního roku bude provedeno na požádání nebo při ukončení docházky. Přeplatek 
stravného: 
a) na konci školního roku se zůstatek peněz na účtu automaticky převede do 
     následujícího školního roku              
b) na účet strávníka na základě písemné žádosti - sdělení č.účtu strávníka 
     (u vycházejících žáků, nebo strávníků, kteří již nebudou navštěvovat ŠJ) 

                                                                  Gabriela Rychterová - vedoucí školní jídelny 

http://www.strava.cz/

