
Sdělení vedoucího školní jídelny 

Bc. Karel Sláma, telefon 519 511 790, 733 642 354 

Platby 
Strhávání platby probíhá formou inkasa (vždy kolem 16. v měsíci), v tomto případě je nutné 
si u své banky zřídit povolení k inkasu s limitem cca 600Kč/měsíc, nebo složenkou (dítě 
složenku dostane ve škole kolem 10. dne v měsíci). Složenku lze uhradit buď na poště, nebo 
převodem z účtu (doporučujeme platit nejpozději do týdne od obdržení složenky).Ve 
stávajícím měsíci se provádí platba na následující měsíc. 
Dovolujeme si Vás požádat o to, abyste vzhledem k výši administrativních nákladů a časové 
úspoře při návazném zpracování plateb školou, preferovali platbu formou inkasa z účtu. 
Číslo účtu školní jídelny: 7533651/0100. 

 

Obědy 
Pokud má dítě zaplaceno, může si objednat jeden ze dvou obědů, a to přes internet (viz 
internetový objednávkový manuál webových stránkách školy), nebo pomocí čipu na 
terminálu před školní jídelnou. 
Pokud to neprovede, bude mu automaticky vydán oběd č. 1. 
Dítě si může také obědy odhlásit zadáním nuly. 
Změny v objednávce obědů na další den lze uskutečňovat pouze do 13.15 hod. předchozího 
dne (na pondělí pouze do pátku 13.15 hod.) Odhlašovat obědy lze také telefonicky na výše 
uvedených číslech u vedoucího školní jídelny, ale pouze do 7.30 hod. toho dne, kdy má být 
oběd vydán. 
Obědy si dítě vyzvedává čipem, který musí nosit každý den do školy (čip stojí 100,- Kč, jedná 
se o vratnou kauci). 
Pokud dítě čip ztratí, je nutné zakoupit nový, pokud dítě čip zapomene, oběd mu vydán bude. 
Obědy v době prázdnin, ředitelského volna, ve státní svátky, v období výletů nebo školních 
akcí odhlašuje vedoucí školní jídelny. 
V době delší nepřítomnosti dítěte z jiného důvodu (nemoc, rodinné důvody) má žák nárok na 
stravu pouze první den neplánované nepřítomnosti. V ostatní dny nemá nárok na 
zvýhodněnou stravu a musel by hradit celou částku, která činí 72,- Kč za jeden oběd. 
V případě, že dítě v době své nepřítomnosti nebude z obědů odhlášeno, strava mu bude 
účtována částkou 72,- Kč, i když nebyla vydána. 
Děti jsou povinny sníst oběd ve školní jídelně. Odnášet si oběd v jídlonosiči je povoleno pouze 
v první den neplánované nepřítomnosti. 
 

Upozornění 
Vedoucí školní jídelny žádá rodiče, aby se v době od 3. srpna do 31. srpna dostavili po 
telefonické domluvě do kanceláře školní jídelny, kde jim bude předán proti záloze 100,- Kč čip 
a případně vydána složenka. V případě platby převodem z účtu bude strávníkovi přidělen 
variabilní symbol. Totéž lze provést i 1. září, nicméně vzhledem ke značnému počtu 
přihlášených strávníků nelze zaručit rychlý průběh jednání. 

                                                  

 


