
Pravidla - Stravování MSSS
 

Platnost od 01. 11. 2020 

Obědy se poskytují seniorům, kteří pobírají starobní důchod a poživatelům invalidního 
důchodu III. stupně, pokud tito mají trvalý pobyt na území města Písku dle zákona o 
evidenci obyvatel a zároveň fakticky žijí na území města Písku.

Strávník má nárok na tolik obědů, kolik je kalendářních dní v daném měsíci.

1. Poskytovatel 

Městské středisko sociálních služeb, příspěvková organizace, zřizovatel město Písek,
IČO 00512338

2. Místo poskytování stravy

Hlavní provozovna se nachází v ulici nábřeží 1. máje 2142, Písek. Z hlediska snadnější 
dostupnosti pro klienty je strava poskytována v dalších čtyřech provozovnách, a to v jídelně
a výdejně v ulici Harantova, Topělecká a Čechova a ve výdejně v ulici Družstevní v části obce
Hradiště.

3. Složení a výběr jídla

Oběd se skládá z polévky, hlavního jídla, případné přílohy a teplého nápoje. Lze volit mezi 
dvěma druhy hlavního jídla (tzv. „jedničku“ obdrží strávník automaticky, tzv. „dvojka“ je na 
objednávku den předem.

Dle vlastního uvážení si strávník může objednat i šetřící stravu pro nemocné se žlučníkem a
diabetiky.
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4. Způsob úhrady

Cena oběda je aktuálně 60 Kč ve všedních dnech a 63 Kč v sobotu, neděli a ve svátek.

Úhrada je prováděna v hotovosti u stravovacího referenta- v hlavní provozovně dvakrát 
týdně, v jednotlivých výdejnách a jídelnách dvakrát měsíčně. 

5. Přihlašování a odhlašování obědů

Přihlásit a odhlásit oběd lze vždy den předem, a to do 12 hodin, osobně nebo telefonicky 
(v hlavní provozovně nebo na příslušné jídelně/výdejně). 

Stravenky jsou datumově nepřenosné, platí vždy pouze na den, který je označený na 
stravence. V případě, že oběd nebude v uvedeném termínu odhlášen, automaticky propadá
bez náhrady.

6. Konzumace stravy

Oběd lze konzumovat přímo na jídelnách, nebo si jej odnést ve vlastním jídlonosiči. Provoz 
stravovacího zařízení se řídí vnitřním provozním řádem, ve kterém jsou stanoveny všechny 
podmínky a potřebná opatření.

7. Provozní doba

Provoz je celoroční a nepřetržitý. Stravu tedy poskytujeme v každý všední den, o víkendech 
a svátcích.
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