
  

 

Přihláška ke stravování 
 
Adresa: Akademie – Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová 

Světlá nad Sázavou, Sázavská 547 
 582 91  Světlá nad Sázavou,  IČO: 15060977, kontakty: kuchyn@akademie-svetla.cz, 569 729 262 

 
 
 

Jméno a příjmení:         Třída: 

Žákem: Akademie – VOŠ, Gymn. a SOŠUP 

Datum narození: 

Bydliště:               

Číslo účtu, ze kterého bude dáno svolení k inkasu za stravu a ubytování: 

        

Zákonný zástupce: 

Jméno a příjmení:         

Telefon:     E-mail:         

Stravování od:     Ubytování:  ANO NE 

V         dne:        

Podpis zákonného zástupce:       

      

Svým podpisem strávník/zákonný zástupce stvrzuje, že se seznámil s vnitřním a provozním řádem 
školní jídelny a dává souhlas ke zpracování osobních údajů. 

Příloha: Svolení k inkasu pro účet č. 20635521/0100 
 
 



  

Informace ke stravování a platbám 
Na začátku stravování žák složí v hotovosti vratnou zálohu na čip v hodnotě 100 Kč 
 
Žáci, kteří nejsou ubytováni v domově mládeže (denně dojíždějící či místní), mají nárok na oběd 
a to ve dnech přítomnosti ve škole a první den celodenní neplánované nepřítomnosti – nemoc, 
nevolnost apod. (oběd mohou v tomto případě vyzvednout rodiče). 
Žáci ubytovaní v domově mládeže mají ze zákona nárok na plnou penzi v době pobytu. Naše škola 
poskytuje ubytovaným v základní podobě variantu s polopenzí. 
 
Prozatímní odhad ceny celodenní stravy od 1.9.2022 činí 90 – 95 Kč. 
Z této částky vychází výpočet kauce a výše částky, na kterou zřídíte „svolení k inkasu“. 
 
Objednávání stravy: 
Každému žákovi bude jako služba poskytovaná školou automaticky objednána strava na nový 
měsíc. 
Pro neubytované žáky to znamená pouze oběd (žák si hlídá svou nepřítomnost a včas odhlašuje 
systémem navolenou stravu), pro ubytované plná penze (snídaně, svačina, oběd a večeře). 
Ubytovaní žáci si mohou odhlásit pouze 1 jídlo, je nutno zachovat odběr stravy v podobě polopenze 
(tedy 2 jídla denně). 
Nabídka obědů se skládá vždy ze dvou alternativ (3 krát týdně alternativa č. 2 - bezmasá strava, 2 
krát týdně možnost objednání minutkového menu), automaticky bude navolen oběd č. 1, pokud žák 
bude požadovat oběd č. 2 nebo minutku, musí si variantu změnit na terminálu ve školní jídelně nebo 
online přes webové stránky školy. Přístupové údaje k online objednávání stravy obdrží žáci v září 
(po zpracování přihlášek ve školní jídelně). 
Změny a odhlašování jídel lze provádět do 10,30 předchozího dne mailem 
(kuchyn@akademie-svetla.cz), elektronicky on-line, nebo na terminálu u školní jídelny. 
 
Úhrada stravy a ubytování: 
Úhrady budou prováděny formou inkasa po ukončení měsíce. Inkaso bude prováděno vždy 
v prvních dnech následující měsíce. Proto je nutné zřídit "svolení k inkasu". 
Při zřizování svolení k inkasu zadejte tyto údaje: 
číslo účtu školy:                      20635521/0100 
limit:    a)  1.000,- Kč   žáci odebírající pouze obědy 
    b)  3.000,- Kč   ubytovaní žáci odebírající polopenzi 
    c)  3.500,- Kč   ubytovaní žáci odebírající plnou penzi 
frekvence:                       měsíčně 
platnost:    1. září 20xx 
 
Pozn. žáci, kteří budou ubytovaní v domově mládeže, mají v limitu zahrnutou i platbu za ubytování. 
 
Do 25. srpna je nutné uhradit "kauci" dle zvoleného režimu. Po ukončení studia bude kauce 
vrácena.  
Jednorázovým příkazem k úhradě pošlete platbu na: 
číslo účtu školy:                      20635521/0100 
limit:    a)  800,- Kč      žáci odebírající pouze obědy 
    b)  2.400,- Kč   ubytovaní žáci odebírající polopenzi 
    c)  3.000,- Kč   ubytovaní žáci odebírající plnou penzi 
 
Neuvádějte žádný variabilní symbol, pouze do zprávy pro příjemce uveďte jméno žáka + 
poznámku „kauce (př. Jan Novák – kauce). 
Bez předloženého svolení k inkasu a zaplacení kauce nebude žák mít možnost se stravovat ani být 
ubytován. 
 
Vnitřní a provozní řád školní jídelny je k nahlédnutí ve ŠJ. 
 


