
Podmínky poskytování školního stravování pro studenty 

Biskupského gymnázia a SŠG A.Kolpinga 
 

 Školní stravování zajišťuje  Střední škola gastronomická A. Kolpinga, U Klafárku 1685/3,     

Žďár nad Sázavou a řídí se vyhláškou č. 107/2005 o školním stravování.   

 

 Provozním řád školní jídelny při SŠG A.Kolpinga je uveřejněn na webových stránkách školy.  

 

 Jídelní lístek včetně alergenů je vyvěšen ve školní jídelně a na webových stránkách školy – sekce 

STRAVOVÁNÍ. 

 

 Po odevzdání podepsané přihlášky ke školnímu stravování je student přihlášen ke školnímu 

stravování a bude mu přidělen přihlašovací kód.  

V průběhu školního roku se již nelze dodatečně přihlásit k odebírání stravy. 

 

 Jídlo je vydáváno v prostorách jídelny školy v době od 11
30

 do 13
30

 hod. prostřednictvím 

bezkontaktního přívěsku (čipu). Přívěsek (čip) je prodán studentovi na začátku jeho školní 

docházky (pokud jej nevlastní z předchozího školního roku).  

 

 Ceny obědů od 1.9.2022: 

Z celkové ceny oběda hradí strávníci částku dle věkové kategorie strávníka: 

 nižší kategorie (11-14 let)                    Kč  36.-  

 vyšší kategorie (15 a více let)   Kč  38,- . 

Zbývající část ceny – režijní náklady na uvaření oběda hradí provozovatel školní jídelny.  
 Stanovení kategorie strávníka  pro školní rok 22/23:  

 strávník, který dovrší 15 let do 31.8.2022  již spadá do vyšší věkové kategorie strávníků. 

 

 Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu ceny obědů v průběhu školního roku. 

 

 Obědy si strávník přihlašuje a odhlašuje sám individuálním přihlašovacím jménem  

a heslem (jméno a heslo je přiděleno po odevzdání přihlášky) prostřednictvím programu 

iCanteen přes webové stránky školy (www.bigyzr.cz nebo www.ssgak.cz) – kolonka 

STRAVOVÁNÍ  nebo telefonicky na tel.: 731 604 140, a to vždy nejpozději do 13
00

 hod. 

předchozího pracovního dne.  

 

 Student má nárok na odebrání obědů,  jen pokud je přítomný ve škole a první den absence. 

Neodhlášená strava propadá bez náhrady.  

Druhý den nepřítomnosti musí strávník uhradit celou cenu neodebraného obědu včetně režijních 

nákladů (nižší kategorie strávníka: 76,- Kč, vyšší kategorie: 78,- Kč). Další dny nepřítomnosti 

nelze stravu odebírat ani za plnou cenu, není nárok na školní oběd. 

 Neodhlášenou stravu může strávník v den výdeje stravy nabídnout na burze. 

 

 Úhrada obědů probíhá měsíčně inkasním způsobem z bankovního účtu strávníka na základě 

potvrzeného souhlasu s inkasem, který je nedílnou součástí přihlášky. Inkasa jsou prováděna 

vždy k 15. dni následujícího měsíce.  

 

 Inkaso bude prováděno z čísla účtu: 5118255319/0800.  

Souhlas s inkasem je třeba zřídit od 1.9.2022, měsíčně, limit minimálně 1 500,- Kč.  

První inkaso bude provedeno již k datu 15.9.2022 v plné výši 1 500,- Kč. Tato první platba je   

brána jako záloha, která bude ke konci školního roku vyúčtována. 

Další měsíce budou platby probíhat formou inkasa dle skutečného množství odebraného jídla. 

V případě, že příkaz k inkasu nebude z důvodu nedostatku peněžních prostředků na účtu plátce 

proveden, bude strávník vyzván k uhrazení dlužné částky. 

 

 Pro případné dotazy volejte tel.: 731 604 140 nebo email: pavla.slamova@ssgak.cz 
 

http://www.bigyzr.cz/

