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INFORMACE PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 

o placení stravného a poplatku za ubytování v domovech mládeže školy 

 

 

STRAVNÉ 
 

Žák je přihlášen na základě přihlášky ke školnímu stravování s platností po celou dobu školní docházky. 

Pro přihlašování, odhlašování a výdej oběda si žák zakoupí kartu (50,-Kč), která mu slouží i v docházkovém 

systému po celou dobu studia. 

Jakoukoli změnu  (ukončení stravování, odchod ze školy, změna stravovacích dnů apod.) je strávník povinen 

nahlásit do stravovny. V případě, že tak neučiní, má škola právo dle §117 a §119 Školského zákona č. 

561/2004‚ Sb. účtovat za neodhlášenou stravu v době nepřítomnosti žáka ve škole plnou cenu. Dotovaná cena 

je účtována pouze 1. den nepřítomnosti (§4, odst. 9 vyhl.107/2005Sb.) 
 

 

 
 

Současná cena stravného a ubytování  

 

STRAVNÉ:                                       dotovaná cena                   plná cena 
Snídaně + přesnídávka 30,- Kč                              50,-Kč 

Oběd 34,- Kč    66,- Kč 

Večeře 34,- Kč    51,- Kč  

Celkem 98,- Kč          167,-Kč 

Možnost přikoupení 2. večeře  14,- Kč žák objednává sám přes objednávkový box nebo internet 

s 2. večeří celkem 112,- Kč 
 

UBYTOVÁNÍ: 
Měsíčně za žáka 1.200,- Kč (vč. internetu) 

 

 
 

1)  Záloha 
 

Žák uhradí na začátku prvního ročníku. Záloha slouží jako kredit na stravu v září. První inkaso probíhá 8. 

října za skutečně projedenou stravu a ubytování za měsíc září. 

 

Výše zálohy: 
  

ubytovaní žáci (celodenní strava, ubytování) 4500,- Kč  

docházející žáci (pouze obědy) 1500,- Kč 

ubytovaní žáci nástavba, VOŠ 2500,-- Kč 

 

Platba zálohy: 
 Do kolonky „variabilní symbol“ vyplňte prosím registrační číslo uchazeče pro identifikaci platby.  

Do kolonky odesilatele vypište jméno žáka (nikoliv rodiče).  

 Platbu je možno provést buď na bankovní účet školy č.: 197477119/0600 nebo v hotovosti na 

pokladně školy. 
 Vyúčtování a vrácení zálohy se provádí při ukončení studia 
 Zálohu zašlete nejpozději do 20. 8. 2021! 

 

 

 

 

 

 

mailto:cop@copsu.cz


 

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Budějovická 421, Sezimovo Ústí,                                                                             
IČ: 12907731, DIČ: CZ12907731, č.ú.: 197 477 119/ 0600, bankovní spojení: Moneta Money Bank, a.s.                                                             

tel.: 381 407 111, e-mail: cop@copsu.cz, www.copsu.cz 
 

S t r á n k a  2 | 2 

 

 

 

 

PLATBA ZA STRAVNÉ A UBYTOVÁNÍ V PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU: 

 

2)  Inkaso 

 
Provádí se z účtů jakéhokoliv peněžního ústavu prostřednictvím České spořitelny.  

Žáci, jejichž rodiče si nemohou z vážných důvodů a zcela výjimečně zřídit účet, budou stravné a 

ubytování hradit hotově vždy první pracovní den po skončení měsíce.   

 

Inkasa z účtů budou probíhat zpravidla 8. - 10. den v  měsíci zpětně za uplynulý měsíc.  První inkaso 

tedy proběhne 8. - 10. října za září a poslední 8. – 10. července za červen. 

 

 

 

K  uvedenému způsobu placení stravného a ubytování je třeba ze strany rodičů zajistit: 
 

 zřízení svolení k inkasu ze svého účtu a toto si nechat potvrdit. Pozor, inkaso není trvalý příkaz! 

Vyplňte čitelně číslo vašeho účtu. Variabilní symbol NEVYPLŇOVAT!  

Účet školy pro inkaso: 0100150751/0800. Některé peněžní ústavy vystavují vlastní 

potvrzení o zřízení povolení inkasa. Toto povolení lze přiložit k naší přihlášce. Pokud použijete 

k povolení inkasa elektronické bankovnictví, doložte písemný doklad zasílaný bankou na Váš e-

mail. 

 potvrzený doklad z  peněžního ústavu doručte nejpozději do 20. 8. 2021 
 zajistit dostatečnou výši finančních prostředků na svém účtu k 8. každého měsíce, aby mohlo být 

inkaso úspěšně provedeno a nedocházelo tak k zablokování stravy pro nedostatečný kredit. 

 

Pozor! Částka pro inkaso může být vyšší z důvodu neodhlášené stravy. 

 

 

Přehled o stravném, přihlášení / odhlášení stravy je možné získat prostřednictvím terminálu u 

pokladny školy nebo na webových stránkách www.strava.cz  (vstup pro studenty - výběr jídelny: 

3100, uživatel: přihlašovací jméno jako do školní sítě,  heslo: vygenerovaný kód, který doporučujeme 

při prvním přihlášení změnit). 

 

 

 

Kontakt do pokladny a stravovny školy:  

Denisa Nováková 

Tel. číslo: 381 407 108 

E-mail: novakova2@copsu.cz                                                                        
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