
Variabilní symbol: 990                                        č.ú.: 111308796/0300 
                                         Vážení rodiče, 

posílám Vám závaznou přihlášku ke stravování a několik informací, týkající se obědů od 

ledna 2023.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 700,- Kč měsíčně/žáci 7 – 

10 let/ a částka 800.- 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. 

Začátkem července proběhne vyúčtování stravného vrácením přeplatků na účty nebo 

v hotovosti/při platbě složenkou/.  

Strávníci 7-10 let    oběd                 35,- Kč    /rozpětí dle vyhl. 20-39 Kč/       

Strávníci 11–14 let  oběd                 40,- Kč   /rozpětí dle vyhl.  23-41 Kč/  

Navýšení je o 75 % oproti vyhlášce č. 107/2005 Sb./novela vyhláškou č. 272/2021 Sb. 

od 1.9.2021/ a změna platí od 1.1.2023. 

Odhlašování obědů do 14.00 hodin den předem přes internet. 
Odhlášení stravného na pondělí vždy do 14,00 hodin v pátek.  
Děti jsou automaticky každý měsíc přihlášeni ke stravování, státní svátky a prázdniny mají 
odhlášeny. Ale v případě nedostatku peněz na účtu strávníka/0 až mínusová částka/, objeví se 
v kreditu na internetu, Vám půjde odhlásit stravné, ale už si ho nepřihlásíte. Dokud stravné 
neuhradíte, nemůže se žák stravovat.    
Pokud nestihnete omluvit, máte možnost si oběd vyzvednout do jídlonosiče v době od 11.15 až do 
11.40 hodin. I každý první den nemoci, další dny již musíte omluvit. Za oběd v jídlonosiči si 
zodpovídá rodič žáka. 
Jak na to?   www.skolazabcice.cz – školní jídelna-klik na záložku-jídelníček ZŠ, online omlouvání 
id: jsou to vlastně poslední čtyři čísla variabilního symbolu strávníka 990000 včetně zadání    
      nul /kdo bude potřebovat id číslo, ať kontaktuje vedoucí stravování/ 
heslo: heslo -  potom přihlásit - vyskočí tabulka: Změna hesla nebo změnit v nastavení 
původní heslo: heslo                   nové heslo: nově zadat Vaše heslo do obou políček 
kliknout na změnit heslo /pokud zapomenete heslo, kontaktujte vedoucí stravování/ 
Potvrzení emailem můžete použít, aby Vám program odesílal Vaše odhlášky, není povinné 
                                   odesílat potvrzení o objednávkách… ve čtverečku lze zaškrtnout – uložit email 
Moje alergie   nemusíte vypisovat nic 
Na obrazovce se objeví:  
uživatel: Jméno a příjmení Vašeho dítěte                    kredit: zbývající částka na účtu strávníka                                             
Domů zobrazí se jídelníček, šipkami se posunuje zpět a dopředu 
           modře svítící políčko vedle jídla lze omluvit/šedé políčko nelze aktivovat/ 
   potom vždy zadat uložit objednávku  a odhlásit se/pokud zapomenete uložit, stravné se neodhlásí/ 
Komunikace můžete vložit email přímo pro vedoucí stravování, sdělit svůj požadavek… odeslat 
Vyúčtování jsou tam informace vložené vždy - konec právě uplynulého měsíce a aktuální zůstatek  
Kontakty informace o jídelně               Nápověda                               Odhlásit zadat vždy pro ukončení 
Nastavení použít při změně hesla nebo emailu 

Při potížích neváhejte kontaktovat vedoucí stravování. 
Rodiče, kteří mají více stravovaných dětí ve školní jídelně ZŠ, mohou platit jednou složenkou nebo 
jedním trvalým příkazem. Jako variabilní symbol uvedou oba dva/tři…/ variabilní symboly, které 
jsou uvedeny na informacích pro rodiče. 
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 2023 a noví strávníci,/zařazeni 

podle věku/ 
zaplatí do 10. září 2 x 700,- Kč  tj.1400,- Kč  /kat. 7-10/ 
                              /2x800,- Kč  tj. 1600,- Kč /kat. 11-14/ 
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.  

vedoucí stravování TF: 773380203, email: stravovani@skolazabcice.cz 
               od 08,30-16,30 hodin       

                                                                                                    J. Kopřivová 

                                                                                         vedoucí stravování ZŠ a MŠ   

http://www.skolazabcice/


                                                       
  

 
 


