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Informace pro zákonné zástupce žáků  

Příloha k přihlášce ke stravování 
  

Cena jednoho obědu:          1.věková skupina / 7 – 10 let / 31,-Kč - záloha 700,- Kč 

                                              2. věková skupina / 11 – 14 /   33,-Kč - záloha 750,- Kč  

                                              3. věková skupina /15 a více /  35,-Kč - záloha 780,- Kč   
   

Žák je zařazen do kategorie podle věku, který dosáhne v aktuálním školním roce, který trvá od 1. 9. do 31. 8. 

 

Platba: 
Platba se provádí formou trvalého příkazu k úhradě nebo vložením financí v bance na účet číslo  

19-4780020237 / 0100, jehož majitelem je Základní škola Blansko, Nad Čertovkou, příspěvková organizace. 

Jako variabilní symbol se uvede evidenční číslo strávníka V případě neuvedení variabilního symbolu nebude 

platba přiřazena ke strávníkovi a bude vrácena na účet plátce !  

První příkaz k úhradě musí být zadán do 15 .srpna 2022, to je záloha na obědy. Každá další úhrada musí být 

provedena vždy do 15. dne v měsíci, poslední platba v měsíci květnu 2023 (obědy za červen budou hrazeny ze 

zálohy). Přeplatek stravného bude vyúčtován 2x ročně a přeplatek vrácen v lednu a v červenci 2023. 

Pokud nebudou obědy uhrazeny do 15. dne v měsíci, bude strávník vyloučen ze stravování, a to do doby, než 

dojde k vyrovnání dlužné částky (viz vnitřní provozní řád školní jídelny)! 

 

Odhlášování: 
Odhlášení obědů je možné do 13:30 hodin předcházejícího dne přednostně na www.strava.cz ( výběr jídelny 4832, 

uživatel = příjmení a jméno bez mezer a diakritiky např. Novák Jan = novakjan, heslo = datum narození např. 5. června 

1996 = 05061996 ) heslo doporučujeme po prvním přihlášení změnit), nebo na terminále ve školní jídelně, výjimečně 

na telefonním čísle školní jídelny  516 410 632 -   volat, neposílat SMS. 

Oběd, který nemohl být včas odhlášen a je zaplacen, např. v době nemoci, může být mimořádně vydán do 

přinesených vlastních vhodných nádob, a to pouze první den nepřítomnosti ve škole. Rizika spojená s dobou 

konzumace obědu delší než 4 hodiny od jeho uvaření nese sám strávník. 

 

Za každý další neodhlášený oběd v době nepřítomnosti je strávník povinen uhradit oběd v plné výši včetně 

režií, které se každý rok aktualizují. (viz Vnitřní provozní řád školní jídelny). Z tohoto důvodu je tedy 

povinností strávníka, nebo jeho zákonného zástupce informovat vedoucí stravování o předmětné 

nepřítomnosti!  

Poznámka:  

V případě neuhrazení stravného dle shora uvedeného termínu je možné dlužnou částku výjimečně uhradit 

v hotovosti přímo u vedoucí stravování. 

 

Veškeré dotazy týkající se školního stravování vám zodpoví vedoucí školní jídelny při ZŠ. Tel. 516 410 632. 

 

Přihlášky odevzdávejte do schránky školy nebo přímo na vedení školy. V případě zasílání poštou volte 

obyčejný dopis. Prosím, nezasílejte doporučeně !!! 

                                                                                                                                                        

 

Bc. Lenka Baršová 

vedoucí stravování v.r. 
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