ZŠ a MŠ Jana Železného, Prostějov
Pokyny ke stravování ve školní jídelně
na školní rok 2022/2023
POZOR !! Od 1.9.2022 je zaveden nový způsob přihlašování a odhlašování
stravy a úhrady za stravné
Přihlášku ke stravování obdrží děti od tř. učitele, popř. ve školní jídelně. Řádně
vyplněnou a podepsanou odevzdají nejpozději do 31.5.2022.
Rodiče se svým podpisem zavazují plnit všechny povinnosti vyplývající z účasti na
školním stravování, placení stravného, souhlas se zpracováním osobních dat, atd.
Úhrady stravného je možné provádět pouze platbou z bankovního účtu, a to do
15. v měsíci na účet č. 190027561/0300, v částce stanovené pro příslušnou věkovou
kategorii.
Trvalý příkaz se sjednává od srpna 2022 do května 2023.
Je důležité správně vyplnit VARIABILNÍ SYMBOL – stanovený šk. jídelnou
První platbu stravného je nutné poslat do 15.8.2022, a to zálohově, platba na měsíc
září, ve výši stanovené dle věkové kategorie. Po uhrazení zálohy bude strávník
automaticky přihlášen od 1.9.2022 ke stravování. Bez úhrady na září nemůže být
strávník přijat ke stravování.
V případě, že nebude strava v daném měsíci uhrazena, strávník bude mít zablokovány
obědy až do zaplacení !!
Způsob odhlašování a přihlašování stravy od 1.9.2022 !!!

Prostřednictvím internetu na stránkách www.strava.cz.
( na následující den POUZE do 11. hod. )
K tomu jsou zapotřebí vstupní údaje –uživatel a heslo
Uživatelské jméno: jméno + příjmení dohromady bez diakritiky
HESLO: poslední čtyři čísla z variabilního symbolu
Číslo jídelny: 4261
např. Karel Novák, VS 113526
karelnovak 3526
Přihlašování a odhlašování obědů je zcela v kompetenci strávníků, popř.
jejich zákonných zástupců.
Na www.strava.cz je možné sledovat:
- přihlášené a odhlášené obědy
- průběh jednotlivých plateb
- jídelníček
UVEDENÉ VSTUPNÍ ÚDAJE JE MOŽNÉ VYUŽÍT OKAMŽITĚ !!

SLOŽENKY SE JIŽ VYDÁVAT NEBUDOU !!

Výše záloh dle věkové kategorie
Žáci 7 – 10 let

cena 1 obědu 26,- Kč………….záloha 600,- Kč měsíčně

Žáci 11 – 14 let

cena 1 obědu 31,- Kč………….záloha 700,- Kč měsíčně

Žáci 15 let a více cena 1 obědu 35,- Kč…………záloha 800,- Kč měsíčně
Žáci prvních tříd a noví žáci si zakoupí v kanceláři šk. jídelny čip za 120,- Kč. Čip
slouží k identifikaci při vstupu do školy a při odběru obědu. Když žák zapomene čip,
pověřený pracovník mu vydá náhradní stravenku.
V případě, má-li se zabezpečit stravování nemocného žáka v první den onemocnění dle
vyhlášky č.107/2005 Sb. , může si odebrat stravu do jídlonosiče. Dále je nutno provést
odhlášení stravy po celou dobu nemoci. Nárok na stravu mají žáci pouze ty dny, kdy
probíhá výuka.
Přihlašování a odhlašování stravy je nutné provádět nejpozději den dopředu do
11.00 hodin. Za neodhlášené obědy nelze poskytnout finanční náhradu!

Školní jídelna : telefon 582 302 435, 603 855 815

REKAPITULACE:
1)
2)
3)
4)
5)

odevzdat přihlášku ke stravování do 31.5.2022
získat uživatelské údaje – uživ. jméno a heslo
zaplatit do 15.8.2022 zálohu na září dle věkové kategorie
zadat trvalý příkaz k úhradě dle věkové kategorie ( na šk. rok 2022/2023 )
po uhrazení zálohy bude strávník od 1.9.2022 automaticky přihlášen ke
stravování
6) v průběhu šk. roku – odhlášky a přihlášky přes www.strava.cz
7) nebude-li stravné uhrazeno každý měsíc včas, budou strávníkovi obědy
zablokovány

