
Odhlašování a platby obědů ZŠ 
 

 Rodiče jsou povinni odhlásit dítěti oběd den předem do 12.30 hod. 

 Při náhlém onemocnění, či nepřítomnosti např. z rodinných důvodů, mohou rodiče odhlásit 

dítě z obědu týž den od 6.40 – 7.00 hod. 

 První den nemoci si mohou rodiče vyzvednout neodhlášený oběd do vlastního jídlonosiče. 

Další dny jsou neodhlášené obědy účtovány bez náhrady a to v plné výši oběda. Výše platby 

oběda se může změnit v závislosti na kalkulaci za oběd a to například při růstu cen za 

potraviny, nebo zvýšení celkových nákladů na oběd. 

 Absenci rodiče oznamují v kanceláři ZŠ u vedoucí školní jídelny, buď osobně, telefonicky nebo 

SMS zprávou.  V případě náhlé absence můžete omluvit strávníka týž den, ale pouze do 7.00 

hod. v kanceláři ZŠ. 

 Dlouhodobou absenci dítěte je potřeba doložit písemně. 

 Každý strávník dostane po nástupu do školního zařízení „přihlášku ke stravování“, kterou 

vyplněnou odevzdá v ZŠ svému třídnímu učiteli. Přihláška platí celou dobu docházky dítěte do 

školní organizace. Pokud se bude chtít strávník odhlásit ze stravování, může tak učinit vždy na 

začátku nového školního roku (rodiče nepotvrdí stravné), nebo v průběhu školního roku a to 

písemnou formou (odhláška ze stravování – umístěna na webových stránkách). 

 Při jednorázové platbě (například při nestrhnutí platby z účtu, apod.) zadáváte variabilní 

symbol, který vám bude přidělen první týden docházky do ZŠ. Variabilní symboly jsou 

přiděleny strávníkům novým, nebo přecházejícím na ZŠ z MŠ. Důvodem nového VS 

přecházejících z MŠ do ZŠ je odlišná číselná řada. VS který je strávníkovi přidělen mu zůstává 

po celou dobu jeho docházky do stravovacího zařízení. 

 Stravné i školné (MŠ) se provádí bezhotovostní platbou. Stravné se platí formou inkasa 

z bankovních účtů. Informace o platbách dostanou žáci každý nový školní rok první den 

docházky do zařízení. 

 Částky, které Vám budou strhávány z účtu, budou vždy následující měsíc po odebrání stravy.  

První strhnutá částka bude vždy v říjnu nového školního roku, poslední v červenci, za 

odebraný červen. 

 

 Telefonní číslo na vedoucí školní jídelny: mobilní telefon 602303116. 

 

 Na webových stránkách naleznete informace k platbám i seznam variabilních symbolů. 

 

 Číslo bankovního účtu ZŠ: 86-4140430297/0100. 


