
INFORMACE K PLATBĚ A ODHLAŠOVÁNÍ VE ŠJ 

 

Placení obědů probíhá formou bezhotovostního styku-měsíčními nebo jednorázovými 

platbami. Platba v hotovosti je možná ve výjimečných případech po domluvě s vedoucí ŠJ. 

Splatnost je nejdéle do 20. dne v měsíci /tzn. ,že na měsíc říjen je potřeba zaplatit do 20.září/ 

Zálohy se platí dopředu. Výše částky na 1 měsíc se vypočítá podle počtu varných dnů x částka 

příslušné finanční kategorie /MŠ 3-6let- 34,- Kč, MŠ 7let-36,-Kč, ZŠ-7-10 let 22,-Kč, 11-14 let 24,- Kč, 

15 a více let 25,- Kč, CIZÍ 63-Kč/  K přiřazení platby je nutné evidenční číslo /viz variabilní symbol/. 

U své banky si můžete zřídit trvalý příkaz k úhradě nebo lze řešit platbu přes internet či mobil. 

Platby posílejte na číslo účtu školní jídelny u ČS:19-1284777309/0800,variabilní symbol je 

Vaše evidenční číslo, které obdržíte při koupi čipu. Cena čipu je 140,- Kč, v případě ztráty se musíte 

nahlásit v kanceláři ŠJ pro případnou blokaci a zakoupit si čip nový. Při ukončení stravování vrátíte 

čip-vratná záloha 110,-Kč /30,-Kč si účtuje ŠJ za renovaci/ 

Upozornění :strávník je přihlášen po celý školní rok, v případě kdy se rozhodne nestravovat , 

je povinen tuto skutečnost nahlásit v kanceláři ŠJ nebo telefonicky. Jinak je s ním stále po- 

čítáno a musí nevyzvednuté obědy uhradit. V případě nemoci můžete 1. den oběd vyzvednout 

do obědníků, další dny při neodhlášení platíte plnou cenu oběda 63-Kč. 

Žáci ZŠ se nemohou stravovat v době prázdnin za dotovanou cenu, mohou se však přihlásit jako 

cizí strávníci za 63,- Kč. 

Odhlašování obědů je na telefon nebo záznamník 461 631 115 nebo internetem do 6.00hod. 

na www. strava.cz 

 

Všechny informace najdete ve vnitřním řádě školní jídelny , který  je vyvěšený na dveřích kanceláře 

a na webových stránkách školy.  
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