
Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, Nové Město nad Metují 
Československé armády 376 
549 01 Nové Město nad Metují  
 
 

Informace k platbě za školní stravování a ubytování 
 
Vážení budoucí strávníci, vážení rodiče, 
 
     Přečtěte si prosím velmi pečlivě tyto základní pokyny týkající se provozu školní jídelny, Střední 
průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, Nové Město nad Metují. 
 
1/ Každý strávník musí nejdříve vyplnit přihlášku ke stravování, která je dostupná na webových 
stránkách školy www.skolynome.cz – (školní stravování) u vedoucí školního stravování a na 
sekretariátu školy. 
 
2/ Ke stravování je potřebný bezkontaktní čip, za který se platí cca 100,- Kč. Tento čip je vratný a 
strávníci si jej zakoupí v prvním týdnu měsíce záři. Při ukončení studia se při odevzdání 
nepoškozeného, čistého, funkčního čipu, částka vrací strávníkovi. 
 
3/ Ve školní jídelně je zavedeno bezhotovostní placení stravování: 
- trvalý měsíční příkaz k úhradě nebo jednorázový příkaz k úhradě na příslušnou částku zavedete, a to  
do 25. dne předchozího měsíce. Tento trvalý příkaz k úhradě nebo jednorázový příkaz k úhradě musí 
zadat strávník (zákonný zástupce) sám u peněžního ústavu, u kterého má zřízen účet. 
 
číslo účtu školy: 8254200287/0100 
variabilní symbol:  celkem 4 číslice – vygeneruje stravovací program – budou informováni 
platba bankou: do popisu platby napsat ubytování + jméno a příjmení studenta 
 
- složit jednorázově větší platbu v hotovosti na pokladně, ze které se bude průběžně strava odečítat 
 
měsíční částka:  
 
žáci ZŠ 7-10 let pouze obědy 672,- Kč 
žáci ZŠ 11-14 let pouze obědy 714,- Kč  
žáci ZŠ a žáci SŠ 15 let a více pouze obědy 756,- Kč  
      
žáci ZŠ 7-10 let celodenní strava včetně ubytování 2 334,- Kč 
žáci ZŠ 11-14 let celodenní strava včetně ubytování 2 448,- Kč 
žáci ZŠ 15 let a více celodenní strava včetně ubytování 2 562,- Kč 
žáci OŠ a studenti SPŠ 15 let a více celodenní strava včetně ubytování  2 862,- Kč  
 
+ II.večeře 272,- Kč (nepovinná) 
 
Cena za ubytování: 
 
žáci SŠ: 800,- Kč/měsíc 
žáci ZŠ: 500,- Kč/měsíc 
sourozenec na ZŠ: 200,-/měsíc 
 
4/ Pokud se chcete stravovat od září, první platbu nám zašlete již v měsíci srpnu, a to nejpozději do 
25.08.2021 Je nutné posílat platby pravidelně, když bude mít strávník k poslednímu dni v měsíci 
nedoplatek, bude na další měsíc blokován a nebude mu umožněná strava. 
 
5/ Jednotlivé ceny stravného a další důležité informace najdete na webových stránkách školy 
www.skolynome.cz – (Vnitřní řád školní jídelny + příloha). 
 
6/ Přejeme si, aby naše spolupráce probíhala bez chyb a k Vaší spokojenosti. Pokud přece vznikne 
problém, jsme připraveni jej řešit osobně v kanceláři školního stravování, nebo telefonicky na číslech 
731 449 587, 601 380 948. 


