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SYSTÉM ÚHRADY STRAVNÉHO 
 
1) Každý žák – žákyně bude mít zřízeno v počítači ve školní jídelně osobní konto. Strava bude zajišťována 

    v objednávkovém terminálu pomocí čipu, za který zaplatí hotově v den nástupu do školy 50,-Kč (stravné + vstup 

    do školy). Čip je platný po celou dobu studia a je majetkem žáka. 

 

 2) Zákonný zástupce žáka-žákyně zřídí měsíční trvalý příkaz k úhradě ze svého bankovního účtu v libovolné bance 

      ve prospěch uvedeného bankovního účtu: 10937251 /0100 Komerční banka Dačice   

 

a)   2.685,-Kč ubytovaní žáci (1.785,- Kč celodenní strava + 900,-Kč – ubytování)  

b)      650,-Kč    obědy     

c)  Úhrada stravného pro obor Kuchař – číšník 

 

              2.385,- Kč   ubytovaní žáci / 1.485,- Kč celodenní strava + 900,- Kč ubytování 

                 350,- Kč pouze obědy pro stravování v týdnech při teoretické výuce  

                 150,- Kč v hotovosti v týdnu pro stravování na odborném výcviku 

 

Pro rozlišení platby je důležité uvést variabilní symbol rodné číslo žáka – žákyně. V době hlavních prázdnin lze 

trvalý příkaz pozastavit. 

 

3) Převod platby z Vašeho účtu je nutné provést tak, aby na náš účet došly peněžní prostředky vždy nejpozději do 

20. dne každého měsíce. Pokud budou peněžní prostředky na kontě, bude mít strávník automaticky přihlášenou stravu 

na celý měsíc nebo do výše svého konta. U ubytovaných žáků se z celkové částky přednostně převede 900,-Kč na 

ubytování a zbytek na stravu. 

    

Upozorňujeme, že pokud nebude na kontě žáka – žákyně dostatek finančních prostředků, nebude žák – žákyně 

přihlášen/a/ k odběru stravy a ani ubytován/a/ na domově mládeže! 

 

4) Odhlašování stravy: 

V době nepřítomnosti žáka-žákyně lze dopředu odhlásit stravu na kterýkoliv den v měsíci, nejpozději však den 

předem do 11.00 hod. Odhlášení lze provést přímo na objednávkovém terminálu, telefonicky na čísle: 384420451, 

mobil: 737 283 723, elektronicky na adrese: www.ikuch.cz (po obdržení přístupového kódu), nebo e-mailem: 

helena.simankova@souz-dacice.cz 

Na www.ikuch.cz zároveň získáte kompletní informace o platbách, stavu konta, odběru stravy, aktuální jídelní lístek 

aj. informace. 

 

5) Přeplatek Vám může být vrácen na konci každého školního roku, pokud o to písemně požádáte, (převodem na váš 

účet) nebo až po ukončení studia. V případě velkého přeplatku můžete také kdykoliv pozastavit nebo snížit částku 

trvalého příkazu v bance. 

 

6)  Po odevzdání PŘIHLÁŠKY ke stravování musí být peněžní prostředky vloženy na uvedený účet (v bodě 2)  

NEJPOZĎEJI DO 20. srpna příslušného roku 

Pro ubytované žáky bude zajištěno stravování od prvního školního dne 

Ostatní žáci mají stravu zajištěnu až následující den 

Jakmile má žák na kontě dostatek finančních prostředků, je automaticky PŘIHLÁŠEN ke stravování. 

 

7)  Vyplňte čitelně přiloženou přihlášku ke stravování a doručte nejpozději do 20. 8. na adresu: 

      SOU zemědělské a služeb, nám. Republiky 86/V 380 01  Dačice 

 

Případné další dotazy Vám rádi zodpovíme na telefonních číslech: 

737 283 723 - vedoucí školní jídelny p. Šimánková a na tel. číslech uvedených níže 
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