
Školní jídelna
Alšova 16

Gymnázium, Střední pedagogická škola, 

Obchodní akademie a Jazyková škola 

s právem státní jazykové zkoušky Znojmo



Přihlášení ke stravování
 přihlášku lze vyzvednout v kanceláři vedoucího stravování 

nebo stáhnout na stránkách školy www.gpoa.cz

 vyplněnou a podepsanou přihlášku můžete již nyní nosit do 

kanceláře vedoucího stravování k dalšímu zpracování

 stravu je možno platit v hotovosti nebo inkasem

 možnost přihlášení bezlepkové stravy

http://www.gpoa.cz/


Cena stravného

 na základě vyhlášky č. 107/2005Sb. o školním stravování 

jsou stanoveny finanční normativy a žáci jsou rozděleni do 

kategorií podle věku, kterého dosáhnou v daném školním 

roce. Tito strávníci nehradí provozní ani mzdovou režii

Kategorie Cena

11-14 let oběd 25,- Kč

15 let a více oběd 27,- Kč

celodenní stravování 81,- Kč

plná cena obědu 65,- Kč



Odhlašování stravy

 strava se dá přihlásit nebo odhlásit den předem do 8:00 hod.

 osobně, telefonicky, e-mailem a na www.strava.cz



Kontaky

Gymnázium, Střední pedagogická škola, 
Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní 

jazykové zkoušky Znojmo,

příspěvková organizace

Školní jídelna
Alšova 16

tel.: 702 170 080
e-mail: jídelna@gpoa.cz



Upozornění

 v případě onemocnění žáka je možné odebrat dotovaný 

oběd do jídlonosiče pouze první den nemoci. Na další 

dny je nutné žáka ze stravování odhlásit

 pokud si rodiče přejí obědy pro nemocného žáka 

odebírat i v dalších dnech, bude cena obědu zahrnovat 

kromě finančního normativu na nákup potravin i 

náklady věcné a mzdové

 v souladu se školským zákonem a vyhláškou č. 107/2005 

Sb., zajišťuje škola stravování pro žáky pouze ve dnech 

jejich pobytu ve škole



Upozornění

 v případě, že žák odebere stravu v době nemoci nebo 

nebude odhlášen, stává se mimoškolním strávníkem a je 

nutné zaplatit stravné bez dotací v plné výši, včetně 

režie jako mimoškolní strávník. Veškeré svátky, 

prázdniny jsou automaticky odhlášeny. Za neodhlášenou 

a neodebranou stravu se neposkytuje věcná ani finanční 

náhrada. Při ukončení studia na škole, je strávník 

povinen se odhlásit ze stravování, týká se to zejména 

platby přes účet


