
 
 PŘIPOMENUTÍ NĚKTERÝCH DŮLEŽITÝCH INFORMACÍ ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY  
 
Placení obědů - každý měsíc k 20. v měsíci = úhrada na následující měsíc. Úhrada /platba/ musí 
být připsána na osobní konto strávníka do posledního dne v měsíci aby měl přihlášené obědy na 
následující měsíc. Pokud nebude platba na účtu připsána, NEMÁ strávník nárok na odebírání 
obědů do doby připsání úplaty za stravné.  
 
Odhlašování obědů - je možné SMS, telefonicky , e-mailem , osobně nebo přes www.strava.cz 
každý den do 14 hodin na následující pracovní den. Po 14 hodině , o víkendu, státních svátcích 
NELZE obědy odhlašovat na následující pracovní den. V první den nepřítomnosti strávníka ( 
nemoc, návštěva lékaře, rodinné důvody…) je možné odnést oběd v jídlonosiči a to v době 
11,15-11,30 hodin. Ostatní dny je povinnost stravování odhlásit , protože žák - strávník nemá 
nárok na dotovaný oběd dle zákona č. 76/1978 Sb., § 32.  
 
Přihlašování menu č.2 – jídelní lístek je vystavený na www.strava.cz nejpozději v pondělí týden 
dopředu. Přihlásit oběd č.2 je možné  do pátku 14 hodin na následující týden. Po 14 hodině 
v pátek si již objednávat oběd č.2 NELZE!!  
 
Výdej obědů – v době 11,30 – 13,35 hodin. V případě změny (začátek školního roku, konec 
školního roku, zkrácené vyučování …) budou strávníci včas upozorněni na změnu výdejní doby.  
 
Čip - oběd je vydán po přiložení čipu na čtecí zařízení. V případě , že žák – strávník čip zapomene 
nebo ztratí, požádá před odběrem oběda v kanceláři školní jídelny o vydání dokladu pro převzetí 
oběda. V případě ztráty čipu je nutné zálohově zakoupit čip nový, aby nedošlo ke zneužití čipu 
odběrem stravy jiným žákem – strávníkem. Dojde-li k odběru jiným strávníkem, skutečný majitel 
čipu nemá nárok na odebrání stravy. BEZ ČIPU NEBO NÁHRADNÍHO DOKLADU NEBUDE 
STRÁVNÍKOVI OBĚD VYDÁN. Každý strávník je povinen nosit čip na začátku a konci školního 
roku, plavání a podobných akcích kdy se vrací zpět do školy a jdou na oběd. 
 
Odnášení obědů v jídlonosiči – obědy lze odnášet v jídlonosiči pouze první den nemoci a ve 
výjimečných případech např. odchod k lékaři, náhlá nevolnost a pod.. V žádném případě na 
začátku a konci školního roku, při výletech a podobně.  
 
tel. čísla 466 941 212 6 – 14 hodin 739 287 726 6 -14 hodin  
 
Celý vnitřní řád je k nahlédnutí na stránkách školy v sekci školní jídelna.  
 
ŠLECHTOVÁ Lenka, vedoucí školní jídelny 
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