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Informace školní jídelny  
 

Upozornění na nové ceny obědů 
 

a pokyny pro úhradu stravného pro školní rok 2020/2021 
 
 
Stravování žáků je možné po vyplnění přihlášky ke stravování, která je platná po celou dobu školní 
docházky. 
 
Stravné se hradí  převodem na bankovní účet školy.  
 
Od 1.9.2020 již nebudou dětem obědy objednávány automaticky, automaticky se obědy přihlásí pouze 
společně s připsanou platbou, a to do výše konta strávníka. V případě, že nebudete mít na kontě 
strávníka dostatečný finanční obnos, nebude možné si oběd objednat.  
Přihlášky a odhlášky obědů může provádět buď žák nebo rodič přes školu on-line nebo ww.strava.cz  ( 
můžete využít mobilní aplikaci, která je na Google Play ke stažení zdarma ), popřípadě e-mailem na 
obedy@zsdolniroven.cz nejpozději do 13.00 hodin na následující den.  
Pro nové strávníky předá přihlašovací údaje vedoucí školní jídelny. 
 

Nový strávník si musí zakoupit čip, který slouží ve školní jídelně k odebrání oběda (rodiče prvňáčků si 
nový čip můžou zakoupit v týdnu od 24.8.2020 do 31.8.2020 po tel. dohodě 607 040 652), zároveň tento 
čip slouží ke vstupu do školní budovy. Cena čipu je 118,-- Kč a hradí se v hotovosti u vedoucí školní 
jídelny. Čip je platný po celou dobu školní docházky.  Při ztrátě nebo poškození čipu si musí strávník 
zakoupit čip nový.  
 
Úhradu stravného zasílejte na účet  199 455 060/0600,   variabilní symbol  přidělí strávníkovi školní 
jídelna, informace na tel. 607 040 652. 
 
Měsíční platba  dle kategorie 
  
7 – 10 let   25 Kč – doporučená měsíční záloha je 500 Kč 
11 – 14 let  29 Kč – doporučená měsíční záloha je 580 Kč 
15 let a více 32 Kč – doporučená měsíční záloha je 640 Kč 
 
Daná kategorie platí při dovršení věku dítěte během školního roku,  to je  od 1.9.2020 do 31.8.2021.   
Příklad:  Dítě narozené 10.1.2010 dovrší věk 11 let 10.1.2021, pro školní rok 2020/2021 je dítě zařazeno 
do kategorie 11 – 14 let, tedy 29 Kč. 
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- první platba na září 2020 musí být uhrazena nejpozději do 25. srpna 2020   

 

- stravné se platí zálohově, na měsíc dopředu, vždy do 25. dne měsíce předešlého tzn. do 25. srpna na 

měsíc září atd. 

 

- výše měsíční platby je stanovena paušální částkou -  při odběru každodenního stravování je počítáno 

počet pracovních dnů  v měsíci (mimo prázdniny)  vynásobených příslušnou částkou ceny jednoho oběda 

u jednotlivých věkových kategorií strávníků 

   

- důležité je uvádět správně variabilní symbol, podle kterého se platba přiřazuje  strávníkovi 

 

- přeplatky za odhlášené obědy budou ze strany školní jídelny vypořádány na konci školního 

  roku /možnost převedení do dalšího školního roku nebo vrácení přeplatku zpět na účet/ 

 

- zálohy na stravné neposílejte na období prázdnin, tzn., že poslední zálohu na stravné odešlete 

nejpozději k 25. 5. daného roku  

 

V případě dotazů týkajících se stravování se můžete obrátit na vedoucí školní jídelny na tel. čísle 

607 040 652. 
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