
INFORMACE PRO ŽÁKY PRVNÍCH ROČNÍKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 

 

 

 Školní rok začíná v úterý 1. 9. 2020 

 Žáci se dostaví do školy v 7:45, první vyučovací hodina je od 8:00 

 Žáci prvních ročníků si s sebou přinesou psací potřeby a 150,- Kč (záloha na školní čip) 

 Žákům budou 1. 9. 2020 poskytnuty informace o přístupových údajích do systému BAKALÁŘI, 

o rozvrhu hodin, o stravování a dalších organizačních záležitostech  

 Informace o stravování viz níže 

 Při příznivé epidemiologické situaci plánujeme uskutečnění adaptačního kurzu v Itálii v druhé 

polovině září 

 Při příznivé epidemiologické situaci plánujeme uskutečnění třídních schůzek rodičů ve 

druhém týdnu měsíce září 

 

Stravovací řád žáků SOŠ a SOU stavební Kolín 
 

Měsíční záloha na obědy činí přibližně 600 Kč (cena jednoho oběda činí 33,-Kč). Peníze budou vloženy 

žákovi na čip, který buď již vlastní, nebo v případě nových žáků jim bude vydán po uhrazení 150,-Kč, při 

čemž 100,-Kč slouží jako vratná záloha a 50,-Kč jako kredit na kopírování, což je nezbytně nutné ke 

studiu. 

Kredit, který bude mít žák na čipu po ukončení měsíce, tam zůstanou jako záloha na další 

objednávky. Konečné vyúčtování včetně vrácení případného přeplatku bude provedeno po ukončení 

studia (v případě předčasného ukončení studia v den ukončení). Za odhlášené obědy, např. z důvodu 

nemoci, nebudou již tedy peníze vraceny v hotovosti žákům, ale budou převedeny na další měsíc. Stav 

konta Vašeho syna (dcery) si můžete kdykoliv ověřit na pokladně školy telefonicky na čísle 326 653 919, 

nebo e-mailem zimova@ss-stavebnikolin.cz.  

Objednávání obědů bude probíhat pomocí elektronického čipu u stravovacího terminálu, umístěného 

v budově školy a školní jídelny, nebo na webových stánkách naší školy pomocí vygenerovaného jména 

a hesla, které strávník obdrží při nástupu do školy od třídního učitele, popřípadě při ztrátě v pokladně 

školy.  

Odhlašování obědů bude probíhat jako doposud - osobně u stravovacího terminálu ve škole, ve školní 

jídelně, nebo na webových stránkách školy do 24.00hod předchozího dne: 

http://www.ss-stavebnikolin.cz/ 

Ve výjimečných situacích, jako je nemoc, telefonicky na čísle 326 653 982 a to nejpozději do 8.00 hod. 

daného dne. 

 

Peníze na obědy je možné platit způsoby: 

1) trvalým příkazem (s omezením na prázdniny – červenec, srpen, čímž vznikne příkaz, který bude 

platit od 1. 9. 20120 do 30. 6. 2021) 

2) v pokladně školy nebo školní jídelně, při čemž bude žákům na požádání vystaveno potvrzení o 

zaplacení. 

 

Číslo účtu je: 51-5660270287  

Kód banky: 0100 

Variabilní symbol: 37703 

Specifický symbol: datum narození žáka ve tvaru 01011993  



(tento příklad platí pro žáka nar. 1. 1. 1993). Správný specifický symbol je nutný pro identifikaci vaší 

platby. 

Poznámka pro příjemce: zde napište jméno a příjmení žáka 

 

V případě, že nebude uveden specifický symbol a jméno s příjmením, což je nezbytné pro identifikaci 

vaší platby, bude tato platba vrácena zpět na Váš účet jako neidentifikovatelná platba. 

 

Dotazy ohledně stravování, včetně odhlašování obědů jsou možné na tel. čísle: 

p.Zimová 326 653 919, p.Čejková 326 653 982 

popř. na e-mailu:zimova@ss-stavebnikolin.cz 

 

S osobními údaji žáků bude zacházeno podle platného a účinného znění zákona č. 110/2019 Sb. 

(Zákon o zpracování osobních údajů) 

 

 

Vedení školy 

 


