
Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace 
 

INFORMACE KE ŠKOLNÍMU STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ 
platné od 1. 1. 2022 

 

VÝŠE STRAVNÉHO A UBYTOVÁNÍ 
 

Cena stravy pro žáky: snídaně      17 Kč 

      oběd        34 Kč 

      večeře     24 Kč 

             celodenní strava    75 Kč   

      Cena ubytování:         měsíčně                      1 100 Kč 
 

VÝŠE MĚSÍČNÍCH ZÁLOH  
 

a/ denní stravování (obědy)                          800 Kč 

b/ stravování pouze při odborném výcviku           400 Kč 

c/ celodenní stravování + ubytování       2  700 Kč 
 

ZPŮSOB ÚHRADY ZÁLOH NA STRAVNÉ A UBYTOVÁNÍ  
  

a/ bankovním převodem z účtu strávníka na účet školy (tento způsob doporučujeme) 

b/ složením finanční částky v hotovosti u jakékoliv banky na účet školy 

c/ poštovní poukázkou „A“ na jakékoliv poště zaslanou na účet školy 
 

Číslo účtu pro zasílání záloh: 115-22132581/0100  
 

Pro všechny 3 způsoby úhrad záloh platí: 

částka:   dle výše uvedených záloh (nelze platit zálohy na dobu kratší než 1 měsíc)                                 

variabilní symbol:   obdrží každý strávník po přihlášení ke stravování – platí na celou dobu studia 

konstantní symbol: 0378 (u poštovní poukázky 0379) 

termín úhrady:  do 20. dne předchozího měsíce 

Bez dostatečné výše zálohy nelze realizovat objednávku stravy.  
 

Vyúčtování stravného se provádí po ukončení školního roku, nejpozději do konce měsíce července, 

a to pouze bezhotovostně na účet uvedený v přihlášce ke stravování. V případě ukončení studia 

během školního roku bude vyúčtování provedeno do jednoho měsíce po ukončení studia. Zůstatek 

nižší než 50 Kč bude ponechán na účtu strávníka a bude použit na úhradu stravného v dalším 

školním roce. 
 

 OBJEDNÁVKY STRAVY 

a/ elektronicky - na objednávkových terminálech umístěných v budovách školy pomocí vstupních 

čipů   

b/ přes internet – na webové stránce školy www.skola-lomnice.cz, záložka Stravování. Heslo pro 

přihlášení obdrží každý strávník. 

Odhlašování stravy je plně v kompetenci strávníka. Za neodhlášenou a neodebranou stravu 

nelze požadovat náhradu. Přihlášky a odhlášky na nový měsíc je možné provádět až po 25. dni 

v aktuálním měsíci. Pokud se chce strávník odhlásit ze stravování natrvalo, je nutné toto nahlásit na 

ekonomickém oddělení (paní Duštová). Upozorňujeme na skutečnost, že žáci gastronomických 

oborů se musí během praktického vyučování povinně stravovat. 

 

Obědy - výběr ze dvou jídel 

Oběd č. 1 - příjem přihlášek a odhlášek nejpozději do 10 hodin předcházejícího dne 

Oběd č. 2  - příjem přihlášek a odhlášek nejpozději do 10 hodin 2 dny předem 

Snídaně a večeře - příjem přihlášek a odhlášek nejpozději do 10 hodin předcházejícího dne 

 

Bližší informace na tel. čísle 778 703 184 – paní Duštová (v pracovní dny 7:00-15:30 hodin) 

http://www.skola-lomnice.cz/

