
Variabilní symbol: 990                                        č.ú.: 111308796/0300 

                                         Vážení rodiče, 
posílám Vám závaznou přihlášku ke stravování a několik informací, týkající se 

obědů od září 2018.Stravné se platí zálohově, tzn. v srpnu na září…Žádám 
Vás, abyste co nejdříve odevzdali přihlášku ke stravování,potom strávník obdrží 

variabilní symbol /platí pro nové strávníky/.Ti strávníci, kteří se již stravovali ve 
ŠJ, variabilní symbol mají./zůstává stejný/Rodiče si zařídí trvalý příkaz 
k úhradě s datem splatnosti do 10. dne v měsíci, na měsíce srpen - 

květen.  Částka 500,- Kč měsíčně/žáci 7 – 10 let/ a částka 560.- Kč 
měsíčně /žáci 11 – 14 let/. 

Žáci 4.třídy, kteří dosáhnou věku 11 let v daném školním roce/do 31.8./, už platí 
vyšší sazbu za oběd a mají porci jídel této skupiny strávníků.  
Platba přes složenku je stejná jako u účtu. Složenku si můžete vyžádat  ve ŠJ. 

Žádám při placení stravného o dodržování doby splatnosti, i když se platí 
zálohově. Neplaťte na konci měsíce. 

Na konci června a začátkem července proběhne vyúčtování stravného vrácením 
přeplatků na účty nebo v hotovosti/při platbě složenkou/.  
 

Strávníci 7-10 let    oběd                 24,- Kč    /rozpětí dle vyhl. 16-32 Kč/       
Strávníci 11–14 let  oběd                 28,- Kč   /rozpětí dle vyhl.  19-34 Kč/  

Navýšení je o 47 % oproti vyhlášce č. 107/2005 Sb./novela vyhláškou č. 
210/2017Sb./   od 1.9.2017. 
Omlouvání obědů    

Oběd  si mohou rodiče žáků omluvit v jídelně na tf. č.: 773380203  pouze SMS 
zprávou do 08.00 hodin v omlouvaný den. 
/např. ve středu do 08.00 lze omluvit na středu…/ 
V SMS prosím uveďte: jméno a příjmení strávníka, datum dne, který chcete 
omluvit a od kdy do kdy žáka omlouváte. 

Žáci si mohou omluvit oběd přinesením omluvenky do jídelny ZŠ také do 08.00 
hodin, kam musíte uvést stejné údaje jako v SMS. Omluvu lze zapsat přímo 

v jídelně. Pokud nestihnete oběd omluvit, můžete si ho vyzvednout do vlastního 
jídlonosiče od 11,30 – 12,30 hodin. Za oběd v jídlonosiči si zodpovídá rodič žáka. 
Pouze první den nepřítomnosti dítěte ve škole máte nárok na oběd, ostatní dny 

nepřítomnosti dítěte ve škole musíte omluvit ve školní jídelně. 

  

Rodiče, kteří mají více stravovaných dětí ve školní jídelně ZŠ, mohou platit 
jednou složenkou nebo jedním trvalým příkazem. Mohou si vybrat pouze 

jeden variabilní symbol /nejlépe mladšího dítěte/, který je uveden na 
informacích pro rodiče. 

Zaplatí na jeden variabilní symbol částku pro obě děti. 
Vždy platí, že po celou dobu, kdy se žák stravuje, má stejný variabilní 

symbol./ od 1. třídy do 5.třídy/  

Žáci 1.třídy, kteří se budou stravovat od září 2018 a noví 
strávníci,/zařazeni podle věku/ 

zaplatí do 10. září 2 x 500,- Kč  tj.1000,- Kč  
                              /2x560,- Kč  tj. 1120,- Kč/ 

Stravné se platí zálohově,  
1. platba je v srpnu a 2. platba je v září. V červnu se stravné 

neplatí. 
 

 Máte-li jakékoli připomínky ke stravnému, jídelníčkům…žádáme Vás, 
abyste se obraceli přímo na pracovnice školní kuchyně. Rády Vám vše 

ochotně vysvětlí. Těšíme se na spolupráci s Vámi.  
                                                            J. Kopřivová 

                                                       Vedoucí stravování ZŠ a MŠ   



                                                       

  
 

 


