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Zálohová platba za stravné 500 Kč u nových strávníků se bude platit hotově 
v kanceláři školní jídelny. Od října se platba za stravné bude strhávat inkasem,
a to vždy jen částka, kterou vaše dítě projedlo v předcházejícím měsíci.
První platba proběhne 3. října 2022.

Stravné hradíte bankovním převodem - formou inkasa. U příkazů použijete variabilní
symbol – datum narození dítěte – ve formátu dle vzoru 1. 2. 2011 = 01022011 
(do poznámky k platbě uveďte jméno a příjmení dítěte). 
Na základě vašeho souhlasu s inkasem (pokud máte z minulého roku, neměňte) Vám
budeme pravidelně strhávat platby z vašeho účtu 2. pracovní den v měsíci. 

Svolení proveďte ve výši 1 000 Kč na jednoho žáka. 
Účet školy, na který bude platba hrazena, je 181 800 516/0300.
 
PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ – OBĚDY, SVAČINY
Školní jídelna je v provozu v pracovní dny. Odhlašování svačinek a oběda probíhá
dohromady. Nelze odhlásit jen jeden pokrm (např. pouze svačinu).
Obědy se odhlašují vždy den předem do 9 hodin.
Přihláška, případně následná odhláška je možná pouze elektronicky na www.jidelna.cz,
předáme Vám jméno a heslo, případně formou SMS vedoucí ŠJ. Pokud není možné včas
stravu odhlásit, můžete si oběd vyzvednout (za obvyklou cenu) v době od 11.15 do 11.45
ve školní jídelně, a to pouze první den nepřítomnosti dítěte. 

Věkové kategorie strávníků
Dle vyhlášky 107/2005 Sb. školní jídelna zabezpečuje hmotnou péči o žáky pouze po
dobu jejich pobytu ve škole. Žáci jsou rozděleni do věkových kategorií: 7–10 let – platba
28 Kč, od 11 let – platba 31 Kč. Věkem žáka se rozumí věk, který dosáhne v průběhu
školního roku (v období od 1. září do 31. srpna).

V době nepřítomnosti žáka ve škole
Pokud rodiče dítě včas neodhlásí, zaplatí od druhého dne plnou cenu oběda, tj. včetně
ceny potravin, věcných i osobních nákladů. Jde o smluvní cenu, tj. výše finančního
normativu.

Výdej stravy
Obědy od 11.50 do 13.30 ve školní jídelně. Svačiny od 9.20 do 10.00. Svačina (pečivo,
pomazánky, různorodé přílohy, ovoce, zelenina, pitný režim) je připravována zaměstnanci
školy v jídelně.  Cena je 16 Kč (v ceně je zahrnut nákup potravin, mzdové prostředky,
provoz). 

S případnými dotazy se obraťte na vedoucí stravování paní Lenku Balážovou, 
e-mail: jidelna@zsostopovice.cz, tel.: 547 211 325, mobil.: 737 350 798.

http://www.jidelna.cz/
mailto:jidelna@zsostopovice.cz
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Školní 18, 664 49 Ostopovice
IČ: 71000453

 
telefon: +420 547 357 074

e-mail: info@zsostopovice.cz
www.zsostopovice.cz

PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ – ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 

(VYBRANOU VARIANTU ZAKROUŽKUJTE)

JMÉNO ŽÁKA:           ……………………………………………………           
TŘÍDA:                      …………………
DATUM NAROZENÍ:    ……………………………………………………

BYDLIŠTĚ:                ……………………………………………………

OBĚDY                    ANO           NE
SVAČINY                 ANO           NE

Potvrzuji, že jsem byl/a seznámen/a s informacemi o školním stravování. 

JMÉNO ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE:     …………………………………………    

Podpis: …………………...     Dne: …………………




