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        Úhrady za stravování a ubytování se provádí inkasní platbou. Pro strávníka 

z toho vyplývá povinnost sepsat u svého bankovního ústavu souhlas k inkasu. 

Strávník může využít služeb jakékoliv banky. Platba v hotovosti se provádí 

pouze tehdy, když neprojde platba z účtu. Každý strávník by měl na svém účtu 

zanechat dostatečné množství finančních prostředků, aby se mohlo vždy k 

25. dni v měsíci provést inkaso. Při sepisování inkasa by měl docházející žák 

limitovat inkaso částkou 1000,- Kč a ubytovaný žák částkou 3200,- Kč. 

Potvrzení o souhlasu k inkasu je třeba sepsat již za měsíc srpen, protože platba 

za ubytování a stravování se provádí zálohově na měsíc dopředu. 

 

Cena za ubytování pro školní rok 2021/2022 je stanovena 1000,- Kč/měsíc, 

ubytování sám na pokoji 1200,-Kč/měsíc, stravování činí – snídaně 28,- Kč, 

oběd 35,- Kč a večeře 35,- Kč. 

 

Vzhledem ke způsobům financování si provozovatel domova mládeže vyhrazuje 

právo uvedené ceny ve zdůvodněných případech upravit i v průběhu školního 

roku, dle vyhlášky č. 64 / 1992 Sb., o domovech mládeže, vyhlášky č. 48 / 1993 

Sb.., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Strávník sepíše souhlas k inkasu pro č. účtu 19-7144000247/0100 (prosím 

nevyplňujte variabilní symbol!!!). Souhlas můžete sepsat pomocí internetového 

bankovnictví Vaší banky a zaslat k rukám p. Benešové kopií tohoto potvrzení. 

Ke stravování je žák přihlášen odevzdáním Přihlášky ke stravování. Přihlášení 

k odběru stravy platí po celou dobu studia. Odhlášení z odběru stravy, musíte 

provést osobně, telefonicky nebo e-mailem u vedoucí školní jídelny.  

Pokud škola obdrží zálohu na stravování, je žák přihlášen automaticky na další 

měsíc, jídlem č.1. Chod č.2 si objednává individuálně po obdržení 

přihlašovacích údajů do www.strava.cz(0482).  Pokud škola zálohu neobdrží, 

žák nemá další měsíc stravu nahlášenou. Vzniklou situaci musí řešit osobně u 

vedoucí ŠJ. Strava je možná pouze za úhradu předem. 

   Přihlášku s potvrzením o souhlasu k inkasu zašlete nebo doručte zpět na 

adresu školy nejpozději do 10. srpna 2021 (osobně, poštou nebo e-mailem). 

Můžete použít emailovou adresu alena.benesova@soskolin.cz. 

 

 

                                                                              Vedoucí školní jídelny 

                                                                                   Benešová Alena 

                                                                                    Tel. 321752667 
        

http://www.strava.cz/

