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Způsob úhrady, odhlašování a ceny stravného 

Jídelna ZŠ a MŠ Žďárná 

Základní informace pro rodiče a strávníky 

Platba stravného z běžného účtu: 

Stravné se platí vždy předem, nejpozději do 20. dne předcházejícího měsíce (tj. srpen až květen). Přihláška 

ke stravování na školní rok 2019/2020, je ke stažení na webových stránkách školy nebo je možné si ji 

vyzvednout přímo v kanceláři vedoucí ŠJ. Vyúčtování proběhne u žáků ZŠ v červenci a dětí MŠ v srpnu 

(provoz MŠ i v měsíci červenci) – vratky budou odeslány na účet, který je uveden na přihlášce. 

 

Číslo účtu příjemce (školní jídelny):  210 807 8204/2700 

Variabilní symbol: datum narození ve formátu: ddmmrrrr (např. datum narození 8. listopadu 2000 – 

variabilní symbol bude následující: 08112000) 

Text platby: Stravné, jméno, příjmení (uvádějte u každé platby "Zpráva pro příjemce") 

Pozn.: Trvalé příkazy červen a červenec pozastavujte. 

Přihlášky a odhlášky obědů 

U vedoucí stravování den předem, dále na tel. čísle 728 023 911. Odhlásit oběd na daný den je možné 

pouze do 7:45 hod., jinak oběd bez nároků na náhradu propadá.  

Strávníci se musí odhlašovat i na začátku měsíce, pokud nepřítomnost dítěte trvá (není možné odhlašovat 

„do odvolání“).  

Do jídlonosičů je možné dítěti vyzvednout oběd pouze první den nepředvídané nepřítomnosti ve škole. Na 

další dny je nutné obědy odhlásit.  

Při hromadných akcích pořádaných školou budou děti z obědů automaticky odhlašovány. Není tedy nutné 

volat jednotlivě. 

Ceny stravného dle kategorií – MŠ (od 1. 9. 2019)  
- Strávníci 3 – 6 let: 35,- Kč 

- Strávníci 3 – 6 let, (4hodinové): 28,- Kč 

- Strávníci 7 – 10 let: 37,- Kč 

Ceny obědů dle kategorií – ZŠ (od 1. 9. 2019) 
(kategorie se počítá šk. rok od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018) 

- Strávníci 7 – 10 let: 23,- Kč 

- Strávníci 11 – 14 let: 25,- Kč 

- Strávníci 15 a více let: 27,- Kč 


