
INFORMACE PRO STRÁVNÍKY 

Vážení rodiče, vzhledem k přechodu na nový stravovací systém Vám zasíláme následující pokyny. 

V případě jakýchkoliv dotazů k níže uvedenému jsme Vám k dispozici na těchto kontaktech: 

Olga Padalíková, e-mail jidelnabory@tiscali.cz, tel. 566 535 138 

Mgr. František Eliáš, f.elias@zsbory.cz, 567 723 031. 603 769 687 

Věříme, že se nám podaří společně vše dobře nastavit a tato změna k modernímu stravovacímu 

systému bude k oboustranné spokojenosti.  

Přihláška ke stravování 

Všichni strávníci musí vyplnit novou „Přihlášku ke stravování“, která bude platit po celou dobu školní 

docházky. Přihlášky jsou k dispozici na webu školy, zvlášť pro děti MŠ, žáky ZŠ, zaměstnance školy a 

cizí strávníky. Odevzdáním přihlášky bude strávník automaticky považován za přihlášeného k odběru 

stravy a to v plném rozsahu, tj. od pondělí do pátku. V případě MŠ k celodenní stravě (přesnídávka, 

oběd, svačina). Za případné odhlášky, nebo přihlášky si strávník, nebo jeho zákonný zástupce 

odpovídá  sám. Změny odhlašování, nebo přihlašování trvalého (celoročního) charakteru lze po 

domluvě s vedoucí ŠJ nastavit ve stravovacím systému trvale na celý školní rok. 

Cena obědů od 1. 9. 2021 

děti MŠ do 6 let: přesnídávka 10,- Kč (z toho 3,- Kč pitný režim), oběd 18,- Kč, svačina 7,- Kč 

děti MŠ 7-10 let: přesnídávka 11,- Kč (z toho 3,- Kč pitný režim), oběd 21,- Kč, svačina 7,- Kč 

žáci ZŠ 7-10 let……………. 21,- Kč (finanční normativ na potraviny) 

žáci ZŠ 11-14 let……………23,- Kč (finanční normativ na potraviny) 

žáci ZŠ 15 a více let………...26,- Kč (finanční normativ na potraviny) 

Cizí strávníci……….72,- Kč (finanční normativ potravin + mzdové a věcné náklady + zisk) 

Žák, který v průběhu školního roku (1.9.-31.8.) dosáhne věkové hranice 11 a 15 let, je již od září 

zařazen do vyšší kategorie.  

Žák má nárok na dotovaný oběd (platí pouze výši finančního normativu na potraviny), je-li přítomen 

ve škole, nebo pouze 1. den nepřítomnosti ve škole (výdej do jídlonosiče 11.00-11.30 hod.)  

Od 2. dne nepřítomnosti, pokud žák není odhlášený, má škola právo účtovat plnou cenu oběda (včetně 

mzdových a věcných nákladů), tj.  72,- Kč / 1 oběd.  

PŘI NEPŘÍTOMNOSTI VE ŠKOLE NEBO VE ŠKOLCE (NEMOC APOD.) VŽDY ODHLASTE 

STRAVU! 

Odhlašování obědů 

Oběd na následující den lze odhlásit den předem do 13.00 hodin. Odhlášku stravy na pondělí je 

možné odhlásit nejpozději v pátek do 13.00 hodin. 

Odhlášku můžete provést osobně v kanceláři ŠJ, telefonicky na telefonním čísle 566 535 138 nebo 

elektronicky. 

Pokyny pro objednávání (a odhlašování) stravy elektronicky na www.strava.cz jste již obdrželi 

v měsíci červnu. Přístupová data pro přihlášení do aplikace vám byly již také zaslány na váš e-mail. 

V případě nedoručení nebo ztráty vám budou sděleny v kanceláři školní jídelny. Na vašem e-mailu 
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budete také informování o každé změně, kterou jste provedli v objednání. Aplikace Strava.cz Vám 

umožní přihlašovat či odhlašovat stravu jednoduše, kdykoli, odkudkoli a čímkoli za předpokladu, že je 

funkční internetové spojení. Mobilní aplikaci strava.cz pro telefony a tablety s operačním systémem 

Android si můžete zdarma stáhnout na Google Play, odkaz pro stažení najdete na www.strava.cz.  

Veškeré změny v objednávání na www.strava.cz na následující den budou možné v pracovní dny do 

13.00 hod. Za neodebranou nebo včas neodhlášenou stravu se náhrada neposkytuje. 

Úhrada stravného 

Platba inkasem – na základě vystaveného souhlasu s inkasem. Souhlas je součástí Přihlášky ke 

stravování. Číslo běžného účtu školy pro platbu inkasem je 298835624/0300. 

Při systému plateb zpětně dle skutečně odebraných porcí je nezbytný výběr jistiny. V opačném případě 

bychom se dopouštěli porušení rozpočtové kázně (více viz odkaz pod čarou). 

Současně s odevzdáním přihlášky do 31. 8. 2021 bude třeba zaslat jednorázově na výše uvedené číslo 

účtu jistinu v částce 1000,- Kč na 1 osobu (děti MŠ, žáci ZŠ, zaměstnanci) nebo 2000,- Kč (1 cizí 

strávník). Jistina bude na účtu uložena po celou dobu docházky. Např. od nástupu do MŠ do ukončení 

9. ročníku ZŠ. Při ukončení stravování bude vyúčtována v aktuálním měsíci.  

Vždy k 15. dni v měsíci Vám bude z účtu, který uvedete na přihlášce, stržena částka za skutečně 

odebrané obědy za předešlý měsíc. Tedy např. 15. října bude stržena částka za skutečně odebranou 

stravu za září atd. K 15. červenci bude stržena částka za obědy v červnu. V případě provozu MŠ o 

prázdninách bude k 15. srpnu stržena částka za skutečně odebranou stravu v červenci. Pokyny 

k nastavení inkasa najdete v samostatném souboru. 

Pokud neprojde platba přes účet, je strávník povinen co nejdříve zaplatit dlužnou částku v hotovosti 

v kanceláři ŠJ. 

Platba v hotovosti – pouze cizí strávníci a jen ve výjimečných případech! – platba zálohou 1.týden 

v měsíci na aktuální měsíc, případné nedoplatky, nebo přeplatky se vyúčtují následující měsíc. 

 

 

Výběr jistiny 

https://web.visplzen.cz/object/hrozi-pri-doplatkovem-zpusobu-placeni-stravy-poruseni-rozpoctove-kazne-

21666/page_3c.htm 
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