
Upozornění pro rodiče!!!!!! 

 
1) Placení stravného 

  
a) Platba v hotovosti 

Stravné se platí pouze v kanceláři školní jídelny a to vždy od 25.dne v měsíci na následující 
měsíc a to pondělí – čtvrtek, od 7.00 – 9.00 hodin. Úřední hodiny vedoucí ŠJ jsou od 7.00 
– 9.00 hodin z důvodu dalších pracovních povinností. 

b) Platba na účet  
Platbu lze provést i převodem na účet školy: 51-80863702227/0100.  
Trvalý příkaz se zadává k 25. dni v měsíci, platba musí být na následující měsíc, ne zpětně! 
Prosíme rodiče, aby vždy při platbě zadali správný variabilní symbol a do kolonky zpráva pro 
příjemce uvedli jméno a příjmení dítěte, usnadníte nám tím vyhledávání. 

Pozor! Vždy začátkem školního roku je nutné si vyzvednout přihlášku ke stravování          
v kanceláři školní jídelny a zaplatit stravné na měsíc září v hotovosti!!! Přihlášku si můžete 
také vytisknout na webových stránkách školy a vyplnit. 

Přeplatky z obědů se vrací vždy v měsíci lednu a červnu. 

Pokud stravné není zaplacené do konce měsíce, žák nemůže od 1. následujícího měsíce 
odebírat oběd a dítě nemůže nastoupit do MŠ. 

2) Obědy se odhlašují a přihlašují pouze ve školní jídelně, ne u učitelek v MŠ a ZŠ a to vždy  
do 7.00 hod. osobně nebo telefonicky na čísle 702 160 604. Další možností je zaslání SMS 
zprávy. Prázdniny žákům ZŠ odhlašuje vedoucí ŠJ automaticky. Školní výlety a jiné akce 
odhlašuje dle seznamů od třídních učitelů.  
V době školních prázdnin je MŠ v provozu, protoje nutné děti odhlásit -  ty automaticky 
odhlásit nelze! 
 

3) Obědy musí být vždy včas odhlášeny (1.den nepřítomnosti dítěte nebo žáka je možné si 
oběd vyzvednout a to v jídelně pro cizí strávníky v době oběda od 10.30 – 11.30 nebo 12.15 – 
12.30 hod.) 
 

4) Rodiče hradí pouze cenu potravin. 
 

5) Cena oběda je daná dle věkových kategorií. 
Mateřská škola: strávníci 3-6 let přesnídávka + oběd   25,-Kč 
   strávníci 7-10 let přesnídávka + oběd + svačina 32,-Kč 
Základní škola: strávníci 7-10 let oběd     23,-Kč 
   strávníci 11-14 let oběd     25,-Kč 

 


