
 

Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace 
 

Vážení rodiče, milí žáci, 

školní stravování v naší škole zajišťujeme provozem automatizovaného stravovacího systému. 

Stravovací systém je založený na identifikaci strávníka pomocí bezkontaktního čipu nebo čipu karty 

ISIC(viz. Provozní řád školy) 

Důležitým rysem systému je princip plné odpovědnosti strávníka za objednávky. Strávník odpovídá i za 

stav svého účtu (dostatečný kredit), který je podmínkou pro možnost objednávání, tisku stravenky, a tím i 

odběru stravy. 

Veškeré platby za obědy jsou prováděny bezhotovostním způsobem přes bankovní účet školy: 

43-4685500267/0100 
Celý systém pracuje na základě konta, tzn. že poukážete Vámi zvolenou částku na účet školy a teprve po 

přijetí platby si může žák objednávat a odebírat obědy až do doby, než se stav konta vyčerpá. Musí být 

uveden variabilní  symbol z důvodu správné identifikace platby. 

Informace o stavu konta žáka, objednávání stravy  a kontrolu nad odebíráním objednaných a zaplacených 

obědů budete mít k dispozici na internetových stránkách školy http://www.charbulova.cz v nabídce 

Stravování. Žáci mohou objednávky provádět  také pomocí veřejné internetové sítě (mimo školu) 

http://www.stravovani.ssposbrno.cz  nebo v prostoru před jídelnou na objednávkovém boxu. 

Přesná pravidla a organizační pokyny pro stravovací systém jsou zveřejněna na internetových stránkách 

naší školy. 

Podmínkou pro objednávání obědů je odevzdaná vyplněná přihláška a poukázání peněz  na účet. 

Strávníci se do systému přihlašují s použitím přihlašovacího jména a  hesla, které obdrží zároveň 

s variabilním symbolem u referenta stravování  v kanceláři dveře č. A29. 

Objednávky obědů lze provádět po zveřejnění jídelníčku na příslušný měsíc, což je obvykle 14 dní před 

začátkem měsíce. 

Po ukončení studia musí strávník tuto skutečnost oznámit referentce stravování a do 3 měsíců požádat o 

vrácení nevyužité zálohy. Vratky nad Kč 100,- budou vráceny pouze bezhotovostním převodem na účet 

uvedený na přihlášce ke stravování. Nevyzvednuté zálohy do 3 měsíců od ukončení studia nebudou 

vypláceny! 

Případné dotazy na tel. č.: 548424164, 725800825 – referentka stravování. 

 

Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace 

PŘIHLÁŠKA  KE ŠKOLNÍMU  STRAVOVÁNÍ 
 

Variabilní symbol (přiděluje referentka stravování) 

 

Příjmení a jméno strávníka:…………………………………………………………………………….. 
 

 

Třída:  ………….………………………         Datum narození:…………………………………………….. 
 

 

Číslo bankovního účtu:………………..……………………………………………………………………………. 
(na tento účet bude poukázána částka konečného vyúčtování po ukončení stravování) 

 

Adresa trvalého pobytu:………………………………..………………………………....................................................... 

 

 

Telefonní kontakt: ………………………………………….…..e-mail……………….………………………………….. 

 

Nevyzvednuté zálohy do 3 měsíců od ukončení studia nebudou vypláceny! 
 

 

Datum:………………………………. …………..………………………………………………..…………………… 

   podpis zletilého strávníka nebo zák. zástupce nezletilého žáka 

http://www.charbulova.cz/
http://www.stravovani.ssposbrno.cz/

