
Pokyny k placení stravného a ubytování 

 Úhrada za stravování a ubytování se provádí předem vždy do 20. dne měsíce.  

 Žáci si vyzvedávají stravu na čip, který stojí zálohově 120,- Kč. Pokud ho 

strávník ztratí, musí si koupit nový. Čip neprovádí odhlášky, pouze eviduje 

výdej stravy.  

 Žáci učebního oboru Kuchař a Pečovatelka mají stravovací povinnost! 

 Ubytovaní žáci mají stravovací povinnost alespoň dvě jídla denně! 

 Strava se odhlašuje /přihlašuje / den předem do 12.00 hod. u vedoucí jídelny  

p. Schneiderové, tel.: 469 674 297.  

 Možnost elektronické evidence stravy na webových stránkách školy: 

https://chroustovice.cz/informace/elektronicka-evidence-stravy/.  

CENY STRAVNÉHO A UBYTOVÁNÍ: 

Stravné: 

Snídaně:  31,- Kč 

Oběd:   40,- Kč 

Večeře:   40,- Kč 

Ubytování:  

a) základní: I. kategorie (1-3 lůžka) 900,- Kč/měsíc, II. kategorie (více lůžek) 800,-Kč/měsíc 

b) snížené1: I. kategorie (1-3 lůžka) 360,- Kč/měsíc, II. kategorie (více lůžek) 320,-Kč/měsíc 
 

Měsíční výše záloh:  a/  pouze obědy = 800,- Kč 

                                   b/  celodenní stravování + ubytování = 2900,- Kč   

                                   c/ snížená sazba na stravování a ubytování = 1060,- Kč 

 

MOŽNOSTI PLATEB: 

 bankovním převodem:  

na účet školy vedený u KB Chrudim, č. ú.: 28433561/0100,   

variabilní symbol /VS/: rodné číslo žáka,   

konstantní symbol / KS /: 0308. 

 v hotovosti: lze provést v kanceláři vedoucí školní jídelny.  
 

VYÚČTOVÁNÍ: 

 vrácení peněz za stravování se provádí 2x za školní rok v měsíci lednu a 

červnu na účet, ze kterého peníze posíláte. V případě plateb v hotovosti, bude 

tato částka zohledněna při platbě v následujícím měsíci.  

 přeplatky za odhlášenou stravu se žákům v hotovosti nevyplácejí.  

 podrobné vyúčtování Vám v případě potřeby vystaví na vyžádání vedoucí 

školní jídelny. 

 

Případné dotazy Vám ráda zodpoví vedoucí jídelny Edita Schneiderová. 

                                                 
1
 V souladu s ustanovením § 5/odst. 4 vyhlášky 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních 

a školských účelových zařízeních ve znění pozdějších předpisů, se snížená sazba poskytuje pouze těm žákům, 
kteří vykonávají externí praxi mimo školu a z těchto důvodů nevyužívají ubytování celý týden. 

https://chroustovice.cz/informace/elektronicka-evidence-stravy/

