
    Pokyny pro žáky a rodiče žáků, kteří se stravují ve školní jídelně  
 

Cena obědů pro kalendářní rok 2014/2015 je stanovena takto:  

 

Cena za oběd podle kategorie je stanovena takto: 

1. kategorie  7–10 let (žáci narozeni do 31.8.2004)……20 Kč…….440,-- Kč měsíčně 

2. kategorie 11–14 let (žáci narozeni do 31.8.2000)…...23 Kč…….506,-- Kč měsíčně 

3. kategorie 15-18 let (žáci narození po 31.8.2000)....... 24 Kč…….528,-- Kč měsíčně 

 

Stravné je nutné platit dopředu, vždy do konce měsíce na měsíc následující. 

Obědy se musí uhradit převodem na účet, kdo účet nemá, bude mu vystavena  každý 

měsíc složenka.  

Provádějte prosím včasnou a správnou úhradu. 
V hotovosti peníze za stravné nepřijímáme. 

Přeplatky stravného za školní rok 2014/2015 budou vráceny v červenci 2015. 
 

                         Číslo účtu školní jídelny: 35-1448540237/0100 

 

       22 obědů x stravné                        =                   (440 nebo 506 nebo 528Kč) 

----------------------------------------          =                    --------------------------------- 

     (20 nebo 23 nebo 24)Kč                                    částka, kterou budete platit měsíčně 

 

Na tuto částku si prosím zadejte trvalý příkaz k úhradě. Příkaz zadejte tak, aby vždy l. den 

v měsíci byly již peníze na našem účtu. To znamená, že koncem srpna uhradíte obědy na září, 

v září na říjen atd. Poslední úhrada ve školním roce 2014/2015 bude v květnu 2015 na měsíc 

červen 2015. 

 

Žáci, kteří se stravují jenom některé dny v týdnu, budou platit částku nižší.  

1 x týdně…..5 obědů 

2 x týdně…..10 obědů 

3 x týdně…..15 obědů 

Platby za obědy převádějte pod stejným variabilním symbolem, který byl žákovi 

k tomuto účelu přidělen. 

Variabilní symbol a čip zůstávají žákům po celou dobu, kdy se ve školní jídelně stravují  

1. – 9  třída stejné. 

Kdo svůj variabilní symbol neví, přijde se informovat do kanceláře za vedoucí ŠJ. 

Každý  strávník musí mít svůj ČIP. Čipy nutno zakoupit u ved. ŠJ, cena 100,-- Kč. 

ČIP je hrazen zálohově, při vracení bude strávníkovi vrácena záloha 100,--Kč. 

Žáci si mohou obědy odhlašovat na chodbě u školní jídelny nebo u vedoucí ŠJ osobně, 

telefonicky -  od 6.00 hod. (maximálně do 7.15 na tentýž den)  na tel.547230028 

nebo na e-mailové adrese: helakli@seznam.cz. 

 

Dle zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 107/205 Sb. o školním stravování má žák 

nárok odebrat školní stravu v době pobytu ve škole (školském zařízení dle zmíněného 

zákona), eventuálně první den neplánované nepřítomnosti. Další dny nepřítomnosti musí 

strávník (zákonný zástupce) stravu odhlásit dle stanovených podmínek a jídelna mu jídlo 

nevydá. 

                                                                  

       Vedoucí ŠJ 

                                                                  Helena Klímová 

mailto:helakli@seznam.cz

