
Pokyny pro nové žáky na školní rok 2020/21 

 

• Přihlášku na stravování a potvrzení o povolení k inkasu  odevzdejte 

nejpozději do čtvrtka 26. 6. 2020 mailem na adresu trojakova@4zszdar.cz, popř. 

do školní jídelny nebo schránky školy 

• Čip na vchod do budovy a zároveň na stravování v hodnotě 120,- Kč můžete 

zakoupit  ve  dnech 28. 8. – 1. 9. v době 7.30 – 14.30  hodin (v pondělí do 15.30 

hodin) nebo při   odevzdání  přihlášky  (nutno čekat na zapsání údajů do počítače).   

• Seznamte se s novým vnitřním řádem školní jídelny platným od 1. 5. 2020 – 

uvedený na webových stránkách školy, ve školní jídelně a u sekretářky školy  

(způsob odhlašování, vyzvednutí oběda – zapomenutý čip nebo nemoc, ceny 

oběda a způsob placení, pokladní hodiny). Pokud změníte osobní údaje během 

školní docházky dítěte, oznamte je také školní jídelně. Pokud ukončíte docházku 

na škole, musíte si obědy ve školní jídelně sami odhlásit. 

• Po odevzdání přihlášky na stravování jsou žáci prvních tříd platící stravné účtem 

automaticky přihlášeni na oběd č. 1 již od 2. 9. 2020.  

• Dotazy jsou možné na telefonu 566625344, 566503994 nebo na mobilu 

730897120 (z tohoto čísla také informace o platbě stravného) 

• Neměňte heslo v přihlašovacím systému strava.cz, protože žáci si tímto 

heslem tisknou náhradní stravenku v případě ztráty nebo zapomenutí čipu. Pokud 

heslo změníte, naučte své dítě heslo nazpaměť. 

Způsob placení stravy           

• Inkasem přes bankovní účet vždy k 15. dni v měsíci za aktuální měsíc. První 

srážka v září bude zaokrouhlena na 600,- Kč a každý následující měsíc bude srážka 

za skutečně odebranou stravu. Po uplynutí školního roku bude 15. července 

provedeno vyúčtování (vrácení přeplatku). Formuláře na platbu z účtu lze 

vyzvednout v kanceláři jídelny. Pokud platba z účtu neproběhne, je nutné stravné 

zaplatit nejpozději do konce měsíce jednorázovým příkazem z účtu (VS = 

evidenční číslo strávníka) nebo hotově v kanceláři jídelny (pokud tak neučiníte, 

bude mít dítě obědy odhlášené až do doby úhrady stravného). 

• Hotově (jen v případě, že nemáte možnost platit bezhotovostně) je povinen 

strávník nebo zákonný zástupce zaplatit dopředu, aby se mohl přihlašovat sám na 

stravu přes internet nebo na objednávkovém boxu před školní jídelnou (mimo žáků 

na zámku). Přeplatky za celý školní rok si strávníci mohou vyzvednout do 30. 6. 

v kanceláři ŠJ. Pokud tak neučiní, zůstávají finanční prostředky na stravovacím 

kontě strávníka na další školní rok. 

• Spojené platby 

Pokud máte zájem o spojení plateb svých dětí (které navštěvují tuto školu a stravují 

se) na jednu společnou, uveďte na přihlášku jméno, příjmení a třídu sourozence/ů. 
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