
 

 

ZPŮSOB ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY 
                                                              2022–2023 

 

Školní jídelna: Střední škola Strážnice, příspěvková organizace, J. Skácela 890, 

  696 62 Strážnice 

 

o Běžné odhlášky je možné provádět prostřednictvím internetového portálu www.strava.cz 

nebo pomocí objednávkového terminálu, který je umístěn ve vestibulu školy na pracovišti J. 

Skácela 890 dva dny předem do 12.00 hodin 

o Pouze při náhlém onemocnění je možné odhlásit stravu do 6.30 hodin ráno téhož dne na   

tel.  518 395 433, 518 395 432, nebo SMS zprávou na tel.702 013 776.  

o Nárok na dotovanou stravu má žák pouze po dobu jeho pobytu ve škole a ve školském zaří-

zení a dále první den neplánované nepřítomnosti ve škole, ostatní dny je třeba si stravu od-

hlásit, jinak se strava platí v plné výši, včetně režií.. Odhlášení je možné také na tel., 

518 395 433, 518 395 432, SMS na tel.702 013 776 nebo e-mailem na jídelna@strednisko-

lastraznice.cz do 48 hodin před započatým stravováním. (Pokud stravu již nelze první den 

neplánované nepřítomnosti odhlásit je  možnost vyzvednutí oběda v době od 10.30 -11.00 

hod.). 

o Odhlášení večeře na daný den je možno do 13.00 hodin, a to pouze v případě nemoci a od-

jezdu dítěte.  

o Snídani na následující den je nutno odhlásit nejpozději do 13.00 hodin předchozího dne. 

o Trvalé odhlášení stravy, příp. trvalé odhlášení některých dnů v týdnu je třeba nahlásit paní 

Bc. Miroslavě Martykánové v kanceláři školní jídelny na SŠ Strážnice, J. Skácela 890 tel. 

518 395 433, nebo na výše uvedeném e-mailu. Žáci, kteří jsou ubytováni na domově mlá-

deže, musí mít odhlášení potvrzeno písemně vychovatelem domova mládeže. 

o Neodhlášená a nevydaná strava bude účtována za plnou cenu včetně režií: 

 

Cena stravy Cena pro žáky Neodhlášená strava  

(cena včetně režií) 

Snídaně 35 Kč 60 Kč 

Oběd 37 Kč 90 Kč 

Večeře 35 Kč 70 Kč 

 

………………………………..…………………….zde odstřihnout………………………………………………. 

ZPŮSOB ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY 
(vyplněné vrátit vedoucí školní jídelny) 

 

 

Zákonný zástupce, žák/žákyně potvrzují svým podpisem, že byli seznámeni se způsobem od-

hlašování stravy a jsou s ním srozuměni. 

 

Příjmení, jméno žáka/žákyně: …………………………………………………………          

 

Jméno a příjmení zákonného zástupce/zletilého žáka:…………………………………... 

 

 

 

V …………………dne…………………2022                   …………………………………….                                                            
                                                                                                 Podpis zákonného zástupce, zletilého žáka 

http://www.strava.cz/
mailto:jídelna@stredniskolastraznice.cz
mailto:jídelna@stredniskolastraznice.cz

