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Vojenský klub Vyškov, středisko Moravská Třebová
Stravování žáků je koncipované jako součást přípravy žáků Vojenské střední školy a Vyšší
odborné školy MO v Moravské Třebové. Dbá na zásady racionální výživy a odpovídá
energetickým a nutričním hodnotám, stanovených Vyhláškou č. 105/2008 Sb.
Žáci, pokud byli ve škole, mají nárok na celodenní stravu (snídaně, oběd, večeře) za sníženou
cenu ve výši 40% hodnoty potravin každého denního jídla. Je podmíněno dostatečným
finančním limitem na účtu strávníka. Pokud nemá žák dostatečný finanční limit, může VSZ ve
spolupráci se školou informovat rodiče žáka o neposkytnutí stravy ( SMS, e-mail).
Jídelní lístek je zveřejněn na objednávkových terminálech a na webových stránkách školy
(www.vsmt.cz).
Strava je objednávaná centrálně. Změnu je možno provést na objednávkových terminálech
nebo telefonicky na číslech 973 274 453. Strávník si může požádat o výpis odebrané stravy.
Každému účastníkovi stravování (žák Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy MO
v Moravské Třebové, dále jen strávník nebo žák) je vydána elektronická stravovací karta.
Karta je vydávána na celou dobu studia s blokovaným zůstatkem 150,00 Kč, který slouží pro
úhradu případné ztráty nebo poškození karty.
Karta je určena výhradně pro objednávání a odběr stravy. V případě ztráty nebo poškození
karty jsou aktuální finanční prostředky, snížené o blokovaný zůstatek, převedeny na kartu
novou.
Vklady na stravovací účet lze provádět:
bezhotovostně na účet 60003-5125881/0710, variabilní symbol každému strávníkovi
byl přidělen, ve výši 40% částky stravní dávky, tj. 1 290,00 Kč měsíčně do 25. dne
v měsíci na následující období,
vložením finanční hotovosti u pokladny kantýny nebo v kanceláři VSZ denně od 15,30
do 16,30 hod.

Skladba jednotlivého denního jídla:
snídaně: výběr ze 2 druhů jídel, teplý nápoj minimálně 0,3l, chléb + přídavek (ovoce, oplatek
atd.)
- cena: 18,80 Kč

oběd: polévka, hlavní chod výběr ze 4 druhů jídel, teplý, studený nápoj minimálně 0,3l, chléb
(saláty, dezert)
- cena: 21,60 Kč
večeře: výběr ze 2 druhů jídel , teplý nápoj minimálně 0,3l, chléb + přídavek (paštika, oplatek,
ovoce atd.)
- cena: 16,40 Kč
Veškeré pokrmy jsou určeny ke konzumaci v jídelně. Strávník, který nemá objednanou stravu,
se nesmí zdržovat v prostorách jídelen. Nesnědené jídlo vrací strávník na určené místo.
Je zakázáno vynášet zbytky jídla z jídelny.
Vojenský klub Vyškov, středisko Moravská Třebová průběžně předává velení školy informaci
o nedostatečném limitu na stravovacím účtu žáka (strávníka), velení školy následně upozorní
zákonné zástupce o povinnosti vložit na žákovo stravovací konto potřebné finanční
prostředky.
Strávník má kdykoliv možnost na objednávkovém terminálu zjistit aktuální stav svého konta.
Vyúčtování případných přeplatků za stravování (neodebraná strava v případě nemoci,
ukončení školní docházky atd.) se provádí vždy při ukončení studia v hotovosti. Přeplatek
převyšující 500,00 Kč na konci školního roku může být zákonnému zástupci na základě jeho
požadavku vyplacen v hotovosti. Zbývající přeplatek mezi školními roky bude ponechán na
kontě strávníka na další školní rok.
Dostatečný finanční limit na stravovacím kontě žáka je bezpodmínečně nutný zvláště pro
zabezpečení stravování při výcviku, organizovaných akcích nebo při praxi mimo školu např.
u útvarů AČR.
Každému strávníkovi bude automaticky denně objednána celodenní strava, jídlo č. 1.
Každý strávník může objednávku změnit dle nabídky denního jídelního lístku a to denně do
13,30 h. na následující den.
Dle Denního rozkazu velitele školy může být teplá strava změněna na studenou, případně
může být poskytnuta finanční náhrada. Objednanou stravu nelze bezdůvodně zrušit.
Výdejní doba pro žáky:
snídaně: 06,10 - 06,45 hod
oběd: 12,30 - 14,00 hod
večeře: 17,30 - 18,30 hod
Stížnosti, připomínky nebo náměty lze uplatnit v knize přání a stížností nebo při besedách
o stravování, které probíhají 1x za 3 měsíčně, nebo písemně na adresu VLRZ – VK Vyškov,
Víta Nejedlého 1, 682 03 Vyškov nebo mailem josef.jakubec@vkv.vlrz.cz,
marta.vyroubalova@vkv.vlrz.cz.
Informace o stavu konta je možno získat na obrazovce objednávkového terminálu, náhledem
do výpisu nebo tel. dotazem na tel. 973 274 453 s uvedením jména a variabilního symbolu.

