
 Pokyny ke stravování ve školní jídelně 
  

 Řád školní jídelny je obsažen v dokumentu 23.05 Řád školní jídelny – pro strávníky a vyvěšen v ŠJ 
 
1. Cena 1 oběda :  7 – 10 roků……………22,-Kč 
                             11 – 14 roků……………24,-Kč 
                             15 – 19 roků a dospělí…29,- Kč 
 
 
 (viz příloha vyhlášky107/2005 Sb.ve znění pozdějších novel, školský zákon 561/2004 Sb. § 24, odst.1 – školní rok začíná 1.září a končí 31.srpna 
následujícího kalendářního roku,,dále vyhláškou 84/2005 Sb. o závodním stravování) 
2. V současné době existují 2 způsoby plateb ve ŠJ 
a) sporožirový účet u České spořitelny (inkasní způsob za odebrané obědy) 
b) trvalý příkaz v bance – s uvedením variabilního symbolu (přeplatky vraceny 1krát ročně –  po ukončení školního roku, tj. v červenci) 

Pokud platíte trvalým příkazem, je třeba zvýšit zálohy a to: 
7-10 roků – Kč 440,-  11-14 roků – Kč 480,-;  15-19 roků – Kč 580,- 
------------------------------------------------------------------------------------ 

Předem se musí dohodnout v kanceláři ŠJ způsob placení, která varianta bude rodičům vyhovovat. Číslo našeho účtu: 196 309 535 / 0300. 
U platby trvalým příkazem z BÚ je nutné nahlásit v kanceláři ŠJ číslo bankovního účtu a zadat správný variabilní symbol!!!!!!!! 
 
3. Veškeré platby za obědy musí být na účtu školy nejpozději poslední den v měsíci na měsíc následující. Kdo tak neučiní, bude mít odběr obědů 
zablokován. Strávníci, kteří budou opakovaně platit pozdě, budou ze stravování vyloučeni. Zablokování oběda = odhlášení. 
 
4. Obědy odhlašujte vždy 1 den předem do 12 hodin v kanceláři ŠJ osobně, telefonicky na čísle 582 301422 nebo prostřednictvím internetu.  
Nezaplacení obědů nepovažujeme za odhlášení! 
 
5. Každá změna, změna platby, bydliště, telefonu, jména, čísla účtu, třídy, nebo zrušení stravování na určitý měsíc, se musí včas nahlásit v kanceláři ŠJ. 
 
6. Přihlášky ke stravování odevzdávejte do 19.června! 
 
7. Ke konci měsíce srpna budou vydávány složenky na měsíc září. Zároveň si noví strávníci zakoupí přístupový čip v aktuální hodnotě (zatím85,- Kč). 
Tento čip slouží jako identifikace strávníka při odběru oběda. Jestliže nedojde k poškození či znehodnocení, může být používán po celou dobu školní 
docházky. V případě ztráty, nebo poškození čipu si musí strávník zakoupit nový. Vydané čipy se zpět nevykupují (viz školní řád).  
 
8. Strávník je povinen schovávat veškeré doklady o zaplacení stravného minimálně 1 kalendářní rok pro případ kontroly. 
 
9. Na přihlášku uvádějte prosím celé datum narození. 
 
10. Je možnost výběru ze dvou jídel. Výběr možno provádět pouze prostřednictvím internetu. 
      
11. Pro nemocné dítě je možno odebrat oběd jen první den nemoci, ostatní obědy je nutno odhlásit!!! (Vyhláška o školním stravování 
č.107/2005,§3,odst.9) 

 
12. Bod 11 platí i pro dospělé strávníky. 

 
 

V Prostějově dne 28.8.2017  
Helena Hrubá, vedoucí ŠJ                     
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