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Pokyny pro úhradu stravného pro školní rok 2022/2023 
 
 
Stravování žáků je možné po vyplnění přihlášky ke stravování, která je platná po celou dobu školní 
docházky. 
 
Stravné se hradí převodem na bankovní účet školy.  
 
Žákům nejsou obědy objednávány automaticky, obědy se přihlásí pouze společně s připsanou platbou 
na účet školy, a to do výše konta strávníka.  V případě, že nebudete mít na kontě strávníka dostatečný 
finanční obnos, nebude možné si obědy objednat, ale pouze odhlašovat.  

Přihlášky a odhlášky obědů si rodiče či žáci zajišťují sami prostřednictvím Škola Online, na 
www.strava.cz nebo na e-mailu obedy@zsdolniroven.cz, pomocí SMS zprávy na tel. 607 040 652, 
popřípadě hlásí změny u vedoucí školní jídelny telefonicky na tel. čísle 607 040 652 nejpozději do 13:00 
hodin na následující den (na pondělí vždy v pátek do 13:00 hodin). Pouze  první den nemoci si můžete 
odhlásit oběd do 7:00 hodin. 

Novým strávníkům předá přihlašovací údaje pro on-line objednávání obědů vedoucí školní jídelny. 
 

Nový strávník si musí zakoupit čip, který slouží ve školní jídelně k odebrání oběda (rodiče prvňáčků si 
nový čip můžou zakoupit v srpnu od 24. 8. 2022 do 31. 8. 2022 po tel. dohodě na tel. čísle 
607 040 652). Zakoupený čip slouží také ke vstupu do školní budovy. Cena čipu je 118,-- Kč a hradí se v 
hotovosti u vedoucí školní jídelny. Čip je platný po celou dobu školní docházky.  Při ztrátě nebo 
poškození čipu si musí strávník zakoupit čip nový.  
 
Úhradu stravného zasílejte na účet  199 455 060/0600, variabilní symbol přidělí strávníkovi vedoucí 
školní jídelny, jeho správné uvedení je pro přiřazení platby strávníkovi klíčové. 
 
Měsíční platba stravného podle věkové kategorie: 

 Žáci, kteří dovrší do 31. 8. 2023 věk 7 – 10 let 620 Kč/měsíc, cena jednoho oběda 31 Kč 

 Žáci, kteří dovrší do 31. 8. 2023 věk 11 – 14 let 700 Kč/měsíc, cena jednoho oběda 35 Kč 

 Žáci, kteří dovrší do 31. 8. 2023 věk 15 let a více 740 Kč/měsíc, cena jednoho oběda 37Kč 
 
Příklad:  Dítě narozené 10. 1. 2012 dovrší věk 11 let 10. 1. 2023, pro školní rok 2022/2023 je dítě 
zařazeno do kategorie 11 – 14 let, za jeden oběd zaplatí 35 Kč. 
 

Stravné se platí zálohově na měsíc dopředu, vždy do 25. dne měsíce předešlého. První platba na září 

2022 musí být tedy uhrazena nejpozději do 25. 8. 2022.  Rodiče prvňáčků, můžou zálohu na stravné 

na září 2022 uhradit v hotovosti u vedoucí školní jídelny. 
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Zálohy na stravné neposílejte na období prázdnin, poslední zálohu na stravné odešlete nejpozději 

k 25. 5. daného roku. 

 

Přeplatky za odhlášené obědy budou ze strany školní jídelny vypořádány na konci školního roku. 

 

V případě dotazů týkajících se stravování se můžete obrátit na vedoucí školní jídelny na tel. čísle 

607 040 652. 

 

 

            Michaela Synková 

        vedoucí školní jídelny 

                   

                              


