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Pokyny pro placení obědů ve školním roce 2018/2019 pro strávníky v ZŠ
Stávající strávníci budou přihlášeni ke stravování automaticky. Nechtějí-li se stravovat
některé dny, odhlásí si stravu v předstihu telefonicky nebo na www.strava.cz.
Noví strávníci (děti budoucí 1. třídy nebo noví strávníci cizí) se musejí ke stravování
v novém školním roce přihlásit osobně u vedoucí školní jídelny, u které si vyzvednou čip.
Záloha na čip ve výši 120 Kč bude uhrazena ze stravného.
Noví strávníci – osobně navštíví vedoucí školní jídelny paní Marii Juráčkovou, vyplní
přihlášku, číslo účtu (nebo přinesou vyplněnou přihlášku z webu školy) a dostanou variabilní
symbol. Žáci první třídy, kteří se stravovali v naší mateřské škole, se pouze přihlašují ke
stravování, variabilní symboly zůstávají stejné, jaké používali v mateřské škole.
Přihlašování nových strávníků (vchod ze zásobovací rampy – vedoucí ŠJ):
 středa 29. 8. od 13 do 17 hodin,
 pátek 31. 8. od 9 do 12 hodin,
 pondělí 3. 9. od 8 do 12 hodin.
Všichni strávníci - obědy se platí poprvé do 20. srpna 2018, naposledy 20. května 2019.
Variabilní symboly zůstávají stejné po celou dobu školní docházky. Platby je třeba hradit vždy
k 20. dni předcházejícího měsíce.
Stravné se platí složenkou (k vyzvednutí u vedoucí školní jídelny), bankovním převodem, ve
výjimečných případech v hotovosti v kanceláři školy.
Číslo účtu školní jídelny: 10006-94233621/0100 je nutné dodržet číslo i s předčíslím.
V případě použití trvalého příkazu pro platbu stravného je možné hradit průměrnou částku
za 22 dní každého měsíce vynásobenou cenou oběda. Stravné je možné zaplatit jednorázově
a zbývající částku kontrolovat v evidenčním systému na www.strava.cz.
Věkové kategorie strávníků
Dle vyhlášky 107/2005 Sb. Školní jídelna zabezpečuje hmotnou péči o žáky pouze po dobu
jejich pobytu ve škole. Žáci jsou rozděleni do věkových kategorií:
7 – 10 let – platba 23 Kč (oběd) – trvalý příkaz Kč 506,11 – 14 let – platba 26 Kč (oběd) – trvalý příkaz Kč 572,Ostatní strávníci – platba 67 Kč (oběd)
Věkem žáka se rozumí věk, kterého žák dosáhne v průběhu školního roku (v období od 1. září
do 31. srpna následujícího kalendářního roku).
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