
Informace školní jídelny  

Podle vyhlášky  MŠMT č. 107/2005 Sb. jsou  žáci zařazováni  do kategorií strávníků ne podle třídy, 

ale podle data narození. Žáci, kteří dosáhnou v tomto školním roce (ten trvá dle vyhlášky 1.9. – 31.8.) 

11 nebo 15 let, budou již patřit do vyšší kategorie. 

Cena oběda       platba inkasem   platba trvalým příkazem 
1. stup. 7 – 10 let      33,-Kč záloha inkaso 22x    726,- Kč trvalá platba 22x       726 ,-Kč 

ll.stup. 11 – 14 let     36,-Kč záloha inkaso 22x    792,- Kč     trvalá platba 22x        792,-Kč 

lll.stup. od 15 let       38,-Kč záloha inkaso 22x    836,- Kč trvalá platba 22x        836,-Kč 

cizí strávníci             99 ,-Kč  záloha inkaso 22x  2 178,-Kč   trvalá platba 22x 2 178,- Kč 

 

Dle zákona 561/2004Sb. a vyhlášky 107/2005Sb. má žák nárok odebrat dotovaný oběd v době 

pobytu ve škole, případně první den neplánované nepřítomnosti. Další dny nepřítomnosti je strávník 

/zákonný zástupce/ povinen stravu odhlásit. V době nepřítomnosti je možno odebrat oběd za plnou 

cenu. 

 

 

Stravné  
číslo účtu školní jídelny 6283990207/0100  VS: 

 
Stravné mohou rodiče platit převodem nebo souhlasem k inkasu z bankovního účtu a složenkou. 

 

Převodem – rodiče nahlásí ŠJ číslo účtu a nastaví tzv. trvalý příkaz, částka podle kategorie dítěte. 

Platbu na účet ŠJ zaslat vždy k 25. dni v měsíci na měsíc příští. (K 25.8. na  9. měsíc, k 25.9. na 10. 

měsíc, atd.). Poslední platba v 5. měsíci na 6. měsíc. V 8. měsíci obnovit trvalý příkaz. Vyúčtování 

stravného v 7. měsíci.   

 

Inkaso – rodiče nahlásí ŠJ číslo účtu, zařídí souhlas s inkasem a nastaví limit platby. 

1. platba tzv. záloha bude stržena začátkem září a použita na zaplacení obědů 6. měsíce, případné 

přeplatky/nedoplatky  budou vráceny na účet v 7. měsíci 

2. platba - obědy 9. měsíce bude inkasovaná do 3.10. 

3. platba - obědy 10. měsíce bude inkasovaná do 4.11. atd. 

 

Složenkou -  požadované informace o platbě najdete na účtě Vašeho dítěte ve ŠJ.  
Platba může být i na více měsíců (6 měsíců, 10 měsíců). 

Stravné musí být zaplaceno včas, to znamená do konce měsíce na měsíc příští /mimo září/. Při 

pozdní platbě bude zablokován počítač a dítěti nebude vydán oběd. 

 

Jméno: 

 

Heslo: 

 

 

Odhlášení obědů. 
Obědy v případě nepřítomnosti ve škole je nutno odhlásit vždy předem. E-mailem na adrese 

jidelna@zsmeteo.cz, na internetové adrese http://www.jidelna.cz/ nebo telefonicky  na čísle    

605 796 758 nejpozději do 8 hod. ráno toho dne. Obědy je nutno odhlašovat i na přelomu 

 měsíců – nezaplacené stravné neznamená odhlášený oběd. 

 

Karta – identifikace strávníka. Umožní provádět objednávky, odhlašování a přihlašování obědů. Pro 

objednávky na internetu zjistíte v kanceláři ŠJ, nebo na tel 605 796 758 svoje uživatelské jméno a 

heslo. Adresa objednávek http://www.jidelna.cz/  
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Kartu vyřídíte v kanceláři školy. 

Čip – identifikace strávníka. Umožní provádět objednávky, odhlašování a přihlašování obědů. Pro 

objednávky na internetu zjistíte v kanceláři ŠJ, nebo na tel. 605 796 758 svoje uživatelské jméno a 

heslo. Adresa objednávek  http://www.jidelna.cz/  

 

Cena čipu  100,-Kč / platba v hotovosti /.   

Dojde-li ke ztrátě čipu nebo zničení je nutno zakoupit nový. Ztracené čipy jsou zablokovány a 

nepřijímají se zpět. 

 

 

Objednávání obědů. 

Objednávání obědů je 3 dny předem při výběru ze dvou jídel. V případě, že si dítě nezvolí variantu 

oběda, automaticky platí volba jídla č. 1.  Adresa objednávek  http://www.jidelna.cz/  

 

Ukončení stravování nahlásí rodiče v kanceláři ŠJ. 

 

Upozornění pro rodiče - jídelna vaří druhé jídlo jen v případě, že je objednáno více než 20 porcí. 

 

Jídelna poskytuje dietní stravování – dieta s omezením lepku, dieta při laktózové intoleranci, 

dieta při alergii na mléčnou bílkovinu. 

 

 

     
         Milan Beneš v. r. 

                                                                                                                vedoucí školní jídelny 
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