
 
 

V Kladrubech nad Labem, dne 20. 2. 2018  

Věc:  Informace o platbách stravy a ubytování ve školním roce 2018/2019 

Vážená paní, vážený pane, 

dovoluji si Vám zaslat informace k platbám poplatků za ubytování a stravu pro žáky ubytované 
v Domově mládeže a stravující se ve školní jídelně při Střední škole chovu koní a jezdectví 
v Kladrubech nad Labem ve školním roce 2018/2019. 

Žáci ubytovaní v Domově mládeže jsou povinni hradit měsíční paušální poplatek za ubytování 
v celkové výši 1.100,- Kč. Tento poplatek není krácen v případě, že žák v Domově mládeže nepobývá 
celý měsíc, např. z důvodu nemoci.  

Spolu s poplatkem za ubytování hradí ubytování žáci též stravné. Každý ubytovaný žák povinně 
odebírá tři hlavní jídla denně, tj. snídani, oběd a večeři. Dobrovolným doplňkem celodenního stravování je 
dopolední přesnídávka a odpolední svačina. Cena jednotlivých jídel je vyčíslena následovně: 

Snídaně  17,-Kč 
Přesnídávka 10,-Kč 
Oběd  37,-Kč 
Svačina  7,-Kč 
Večeře  32,-Kč. 
V případě, že se žák přihlásí ke kompletnímu celodennímu stravování, tj. 5 jídel denně, činí částka 

za jeden den, v němž mu bylo stravování poskytnuto celkem 103,- Kč.  
Veškeré platby za ubytování i stravu jsou placeny zálohově na účet vedený u Komerční banky, a. 

s., č. ú. 90034561/0100. Jako variabilní symbol platby je nutné uvést rodné číslo žáka, do zprávy pro 
příjemce jeho příjmení.  

Výše měsíční zálohy činí 3.000,- Kč pro žáky ubytované v Domově mládeže a 700,- Kč pro žáky 
pouze docházející do školní jídelny na obědy. 

Zálohu je nutné zaplatit vždy nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce předcházejícího měsíci, 
v němž je ubytování či strava poskytováno. Tedy platbu za záři 2018 je nutné uhradit nejpozději 15. 8. 
2018, poslední platbu ve školním roce, tj. za červen 2019, musí žák provést do 15. 5. 2019.  

Vyúčtování za každý školní rok bude provedeno po jeho skončení, aktuálně tedy v červenci 2019. 
Veškeré případné přeplatky budou následně vráceny.  

S pozdravem 
 Jindřiška Nováková v.r. 

 účetní  
 Střední škola chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem 


