
Střední škola dopravy, obchodu a služeb  

Moravský Krumlov, příspěvková organizace 

nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov 

 

Informace o stravování pro školní rok 2022/2023 

 

Stravovat se můžete ve škole v Moravském Krumlově nebo v odloučeném pracovišti 

v Polánce. 

  

Cena stravy 

Cena za 1 oběd činí (strávník 15 a více let)   42 Kč 

Celodenní strava činí 125 Kč  

(6 jídel: snídaně: 18 Kč, přesnídávka: 14 Kč, oběd: 42 Kč, svačina: 12 Kč, večeře: 28 Kč, 

druhá večeře: 11 Kč)                                                                    

 

Při zdražení surovin nebo energií se může zvýšit také cena stravného v průběhu školního 

roku. 

 

V době nemoci nemohou žáci odebírat zvýhodněnou stravu, a proto se musí odhlásit 

nebo uhradit plnou hodnotu stravy - oběd: 83 Kč, celodenní strava: 220 Kč.  

 

Student má stravu vždy přihlášenou na celý měsíc. Odhlášky stravy si student provádí 

v systému sám. 

 

Stravu je možno odhlásit nebo objednat prostřednictvím stravovacího terminálu ve školní 

jídelně nebo výdejně v Polánce, popř. přes internet na stránkách www.ikuch.cz  

do 12:00 hod. Telefonicky lze stravu odhlásit na číslech 515 322 348, 739 570 615 vždy 

do 13:00 hod. předcházejícího dne. Pokud se žáci nestihnou odhlásit, mohou si 

vyzvednout oběd první den nemoci do čistého jídlonosiče. 

 

Úhrada stravného 

 

Provádí se formou převodu z běžného účtu na základě vystaveného SVOLENÍ K INKASU 

na naší ŠJ a to vždy 15. každého měsíce u běžných účtů. Potvrzení o svolení k inkasu 

z vašeho účtu zašlete na e-mail vedoucí ŠJ se jménem dcery/syna. Měsíčně si budeme 

vybírat z vašich účtů částku podle skutečně odebrané stravy. 

 

Platby z peněžních ústavů se převádí na účet školy u KB 

 

Číslo účtu naší školy je 12030741/0100 

 

Záloha za obědy: 1000 Kč 

Záloha za celodenní stravu a ubytování: 4000 Kč.  

                                   

Záloha a čip pro odběr stravy musí být zaplaceny předem převodem z účtu. Cena čipu 

činí 100 Kč a slouží i pro vstup do všech budov školy.  

Záloha na stravování musí být uhrazena do 31. 8. 2022.  

 

 

http://www.ikuch.cz/


 

 

Přihlášení k odběru stravy 

Přihláška ke stravování se musí vyplnit vždy na začátku nového školního roku.  

Trvalé odhlášení ze stravování je možno během roku provést pouze osobně 

v kanceláři ŠJ u vedoucí školní jídelny. 

 

Přihlášky ke stravování jsou vyvěšeny na webových stránkách školy nebo je možné  

si přihlášku ke stravování vyzvednout v kanceláři ŠJ (nám. TGM 30, Mor. Krumlov). 

V případě zájmu o odebírání stravy tuto přihlášku vyplníte a odevzdáte v kanceláři ŠJ. 

 

Nejdříve uhradíte částku 1100 Kč (1000 Kč záloha na stravu a 100 Kč za čip), ubytovaní: 

4100 Kč (4000,- Kč záloha na stravu a 100 Kč za čip) na účet 12030741/0100  

do poznámky prosím uveďte jméno a příjmení syna/dcery a jako variabilní symbol uveďte 

sedmimístné číslo jednací z přihlášky bez lomítka.  

  

Po uhrazení částky zajdete za vedoucí školní jídelny (budova DM, nám. TGM 30, 

Moravský Krumlov - přízemí kancelář č. 102), kde od paní Janíčkové obdržíte přihlašovací 

údaje, heslo k objednání stravy. 

 

Vyúčtování se provede vždy k  31. 7. daného roku. Poslední platba stravného bude 

hrazena z této zálohy. 

 

 

 

Ing. Vladislava Janíčková  

vedoucí školní jídelny 

tel. 515 322 348, mob. 739 570 615 

email: janickova@ssmk.eu 

 

mailto:janickova@ssmk.eu

