
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ 

A OBCHODNÍ AKADEMIE MOHELNICE 

Gen. Svobody 2, 789 85 Mohelnice 

 
Upozornění ke školnímu stravování  
Platba za stravování probíhá bezhotovostní formou, povolením k inkasu, kdy se inkasuje záloha ve výši 1000,- Kč, která bude krýt 
náklady na obědy, a zakoupení čipu 62,- Kč, který se stává majetkem kupujícího. Následující měsíc bude inkasována pouze částka 
odpovídající počtu přihlášené stravy (včetně neodebrané, nebo neodhlášené). V případě trvalého ukončení stravování (studia), je 
nutno tuto skutečnost sdělit vedoucí školní jídelny a to průkazným způsobem (odhláškou). Na základě tohoto sdělení, proběhne 
konečné vyúčtování.  
Bez této odhlášky Vám budou obědy dále přihlašovány a to do výše kreditu na účtu. 
 
Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., číslo účtu  43-4696910237 / 0100                        Limit k inkasu: 1000,- Kč 
 
Přihlašovat a odhlašovat si stravu je možné na týden dopředu a to prostřednictvím objednávkového boxu umístěného ve školní 
jídelně, nebo na internetu www.spsemoh.cz po zadání uživatelského jména a hesla. 
Další možností přihlašování a odhlašování stravy je osobně, nebo telefonicky u vedoucí školní jídelny (tel. 725 196 488), 
nejpozději však do 7:00 hodin ráno, téhož dne. 
 
Dotované školní stravování (zákon č.561/2004 Sb.) se neposkytuje v době, kdy žáci nepobývají ve škole. Pouze první den nemoci, 
který je v souladu s vyhláškou č. 107/2005 O školním stravování považován za pobyt ve škole. První den nemoci, kdy již nelze 
odhlásit nanormovanou stravu, si strávník může oběd vyzvednout do jídlonosiče za dotovanou cenu dle výše zmíněné vyhlášky  
O školním stravování. 
Další dny nepřítomnosti ve výdejně, je možné oběd vyzvednout za plnou cenu dle věku strávníka:  
 
Děti           3–6 let                                                  61,- Kč/  25,- Kč 
Žáci           7–10 let                                                63,- Kč/  27,- Kč 
žáci           11-14 let                                               68,- Kč/  32,- Kč 
žáci           15 let a více                                         72,- Kč /  36,- Kč 
 
Školní jídelna má možnost nahlédnout do výkazu absence žáků. Tento výkaz absence potom porovnat se skutečností odebraných 
obědů.   
V případě zjištění neoprávněného odebírání dotované stravy (oběd nebyl řádně odhlášen, tudíž tzv. "propadl"), bude strávníkovi 
doúčtován oběd za plnou cenu dle věku strávníka! 
Žádám tímto rodiče (zákonného zástupce), aby ve svém vlastním zájmu řádně odhlašovali stravu po dobu nepřítomnosti žáka 
ve škole! 

Na pozdější odhlášky nebude brán zřetel! 

Vedoucí ŠJ: Müllerová Barbora 

----------------------------------------------------------------------------------------zde odstřihnout ------------------------------------------- 

Přihláška ke stravování při SPŠE a OA Mohelnice                                                                                  

Jméno a příjmení strávníka ……........................................................................................................................................................ 

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

Datum narození ......................................  Škola ......................................................  Třída …………..…………………………………………….. 

Č. tel. Rodičů ................................................................. email: ....................................................................................................... 

Způsob platby:                      bezhotovostním stykem 

Bankovní spojení ŠJ OA MOHELNICE:  Komerční banka, a.s., číslo účtu  43-4696910237 / 0100 

Peněžní ústav a číslo účtu strávníka: …............................................................................................................................................. 

Minimální povolený limit k inkasu: 1000,-- Kč  

Dne: ……………………………..……….. Podpis zákonného zástupce: …………………………………………………………………………………………………….                                      

Přihlášení stravy je závazné po celou dobu školní docházky.                            Vyplněné, prosím, vraťte. 

 

http://www.spsemoh.cz/

