
 
Vážení rodiče, 

 

školní rok 2022/2023 bude zahájen dne 1. září 2022 v 8.00 hod.: 

 

- učební obory       -  budova SŠ řemesel a služeb Mor. Budějovice, Tovačovského sady 79  

- maturitní obory -   budova  Dobrovského 10    
 

Informace o stravování: 

 

- Úhrada za stravování a ubytování bude prováděna na účet Střední školy řemesel a služeb 

Moravské Budějovice číslo účtu - 10535711/0100 z Vašeho účtu zřízeného u peněžního ústavu 

(např. Komerční banka, Poštovní spořitelna apod). Z tohoto důvodu je nezbytné, aby si rodiče 

žáka, pokud již nemají, zřídili účet u peněžního ústavu a nechali si vystavit souhlas k inkasu na 

úhradu stravného a ubytování pro SŠ řemesel a služeb Mor. Budějovice (pokud se žák bude 

stravovat, nebo bude ubytovaný). Potvrzení o souhlasu k inkasu a složení zálohy je nutné vyřídit 

v termínu od 24.8.2022 do 31.8.2022 u vedoucí stravování paní Tejralové (tel.č. 731 697 009) SŠ 

řemesel a služeb. Pokud nebude zřízeno povolení k inkasu na úhradu stravného, není možnost 

stravování ani ubytování v zařízení SŠ řemesel a služeb. 
 

STRAVOVÁNÍ     40,- Kč (oběd) 

UBYTOVÁNÍ                900,-  Kč/měsíčně  celodenní stravování 121,- Kč 

 

Každý strávník ve školním roce 2022/2023 musí uhradit jednorázovou zálohu: 

 

- ubytování + celodenní strava     3.300,- Kč 

- ubytování bez oběda (studenti gymnázia)  2.500,- Kč 

- pouze obědy             800,- Kč 

 

Tato záloha bude vrácena při ukončení stravování. 
 

 

 

Všichni žáci si musí vyřídit čip, který slouží ke vstupu do budovy, ke stravování nebo kopírování 

(cena čipu 100,- Kč). Výdej čipů bude od úterý 30. srpna do středy 31. srpna 2022 od 7.00 - 13.00 

hod. Tyto čipy budou k vyzvednutí na ekonomickém úseku u paní Číhalové. Pokud si čip 

nevyzvednete v daném termínu, nebude možnost stravování ve školní jídelně SŠ řemesel a služeb  

Mor. Budějovice v týdnu od 1. 9. – 2. 9. 2022 

 
 

Žáci přihlášeni na domov mládeže SŠ řemesel a služeb se mohou ubytovávat 31. 8. 2022 

od 18.00 hod. nebo 1. září 2022 od 6.00 hod. Případným zájemcům o ubytování bude 

přihláška na domov mládeže zaslána nebo si ji můžou vytisknout na stránkách školy – 

www.ssrs.cz   

Vedoucí DM p. Trnka – tel. č. 568 420 097, 736 686 917 

 

    

 

 

      Ing. Tomáš Dolejský, ředitel SŠřs v.r. 

http://www.ssrs.cz-/

