
 

 

 

Pokyny pro rodiče strávníků ve školní jídelně ZŠ a MŠ Blatnice 

pod Svatým Antonínkem pro školní rok 2016 / 2017 
 

 Každý strávník si před zahájením stravování vyzvedne bezkontaktní čip, za čip zaplatí 

v hotovosti vratnou zálohu 100 Kč (po ukončení stravování – školní docházky bude záloha za 

čip vrácena). Čip si můžete vyzvednout v kanceláři vedoucí ŠJ v týdnu od 22. srpna: v pondělí 

22. 8. a středu 24. 8. v době od 7 do 16,30 hod, v ostatní dny v době 8 – 12 hod. Současně 

s čipem obdržíte identifikační číslo strávníka (ID), které slouží pro přihlašování na web 

s jídelníčkem a odhláškami a jako základ variabilního symbolu pro platbu. 

 

 Prosíme, věnujte pozornost změně účtu na úhradu stravného! Od září 2016 bude zálohová 

platba za stravné hrazena pouze bezhotovostně, tedy platbou na účet školy:    30015 - 144 59 

22 379 / 0800. Prosíme o zřízení trvalého příkazu k úhradě vždy do 15. dne daného měsíce 

(např. do 15. září za září). 

Výše měsíčních záloh za stravné zůstávají stejné: strávník ve věku 6 až 10 let 450,-/měs., ve 

věku 11 až 14 let 480,- / měs., od 15 let 500,-/ měs.(např. má-li strávník 11. narozeniny 

v červenci, platí celý předchozí školní rok  480,-). Jako variabilní symbol platby použijete ID 

strávníka s předčíslím „99“, např., je-li ID strávníka „0123“, pak v.s. platby za stravu bude 

„990123“. Do poznámky platby připište prosím příjmení a jméno strávníka.  

 

 Odhlášení stravy bude možné přes webové rozhraní, nejpozději do 14 hodin předchozího dne, 

výjimečně telefonicky u vedoucí ŠJ v den odhlášky do 7,30 hodin. 

Na základě § 4 odst. 9 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, je povoleno strávníkovi 

v první den neplánované nepřítomnosti (nemoci, úrazu), odebrat oběd do jídlonosiče v době od 

11,00 hod do 11,30 ve výdejně stravy pro cizí strávníky (vstup do budovy pod spojovacím 

krčkem). Za neodebranou nebo špatně odhlášenou stravu ŠJ neposkytuje finanční náhradu. 

 

 Při výdeji oběda se strávník identifikuje čipem u terminálu výdejního pultu v jídelně a tím 

poskytne informaci kuchařce u výdeje, zda má na příslušný den oběd objednán. Každý strávník 

je povinen nosit čip k výdeji oběda denně. Zapomene-li strávník čip, nahlásí tuto skutečnost u 

výdejního okénka, kontrolu přihlášení a zaplacení stravy provede stravu vydávající kuchařka.  

 V případě ztráty si zakoupí čip nový. Každou ztrátu je nutné ihned nahlásit v kanceláři školní 

jídelny. Strávník se tak chrání před zneužitím svého ztraceného čipu. 

 

Strávníci, kteří neuhradí platbu podle pokynů, budou do uhrazení dluhu vyloučeni ze 

stravování, resp. bude u dětí MŠ dán podnět k rozhodnutí o ukončení předškolního 

vzdělávání, a to v souladu s § 35 odst. 1 d) zákona 561/2004 Sb., v platném znění. 

V případě, že platba za stravu nebude uhrazena (dosáhne záporné hodnoty, v měsíci září 

tolerujeme mínus 500,-, od října pak mínus 200,-), nebude dále strava vydávána a dojde 

k vymáhání dluhu.  

 
Úhrada za předškolní vzdělávání v MŠ zůstává ve stejné výši 200,- / měs. s platbou na 

stávající účet  144 59 22 379/0800), jako variabilní symbol platby použijete ID strávníka 

s předčíslím „99“, např., je-li IČ strávníka „0123“, pak v.s. platby za stravu bude „990123“. Do 

poznámky platby připište prosím příjmení a jméno dítěte z MŠ.  

 

Děkujeme za spolupráci.                                                     Ing. Vítězslav Juras, ředitel školy 

 
 

 

 

 


