
 

 

 

Obchodní  akademie ,  Mohelnice ,  Olomoucká 82  
7 8 9  8 5   M o h e l n i c e  

 
 

Vážení rodiče,  

 

měsíční poplatek za ubytování činí 940,- Kč. Částka za celodenní stravování činí 93,- Kč. Čip 

62,- Kč.  

První měsíční úplata za stravování a ubytování ve výši 2 400,- Kč je splatná do 20. 8. 2019. 

 

Komerční banka:  č.účtu 43-4696910237/0100 

 

Vzhledem ke způsobu financování si ředitelství školy vyhrazuje právo uvedené ceny ve 

zdůvodněných případech upravit i v průběhu školního roku (vyhl. č. 108/2005 Sb., novelizace 

436/2010 Sb. o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů). 

Souhlasím, aby můj syn, dcera odebíral(a) denně stravu v hodnotě nákladů na potraviny ve výši 

součtu finančních normativů určených na hlavní a doplňková jídla. 

Odhlášky se provádí den předem osobně nebo telefonicky u vychovatelů domova mládeže. Pokud 

strava není odhlášena a vyzvednuta, propadá bez náhrady. Jedná-li se o účastníka školního 

(zvýhodněného) stravování, má na toto stravování nárok jen první den neplánované nepřítomnosti ve 

škole. Pokud nedojde k odhlášení oběda ani v následujících dnech, bude (v souladu s vyhláškou 

107/2005 Sb. o školním stravování § 4 odst. 9) strávníků (žáků) účtována plná cena oběda: 

 

   Dotovaná cena  Plná cena 

Snídaně + přesnídávka 25,- Kč   48,- Kč 

Oběd    31,- Kč   69,- Kč 

Večeře + svačina  37,- Kč   85,- Kč 

 

Bezhotovostní platby probíhají inkasním příkazem vždy ke 20. dni v měsíci, kdy první platba bude 

provedena v srpnu. Vyúčtování za ubytování a stravné Vám bude zasláno při ukončení školního roku, 

(studia). V případě jakékoliv změny (změna č.účtu, ukončení stravování...) je strávník povinen tuto 

změnu včas písemně oznámit.  

Stravovací systém umožňuje objednávat stravu na 14 dní dopředu a to prostřednictvím 

objednávkového boxu umístěného ve školní jídelně nebo na internetu (www.oam.cz). 

 

Případné dotazy Vám zodpovíme na tel. čísle  -   DM  725 065 797 

- ŠJ   725 196 488 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Prosíme o vyplnění následujících údajů a vrácení zpět vychovateli: 

 

Příjmení a jméno žáka……………………………Datum narození…………………………………… 

 

Bydliště…………………………………………………………………………………………………. 

 

Peněžní ústav…………………………………….Číslo účtu…………………………………………... 

 

Majitel účtu……..………………………………. Telefonní kontakt………………………………….. 

 

Variabilní symbol……………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

http://www.oam.cz/

