
 
Informace školní jídelny pro nové strávníky na škol. rok 2020/2021. 

 
 
Pro stravování strávníků na nový školní rok je třeba zajistit: 
 
1. Do 30. 6. 2021 zřízení souhlasu s inkasem u svého peněžního ústavu ve prospěch účtu 

255400348/0300, a doručí vedoucí ŠJ. Na vašem účtu je třeba zajistit dostatek finančních 
prostředků  (cca  713,- Kč = 31,- x 23 dnů ), aby inkaso proběhlo.  
Přihlášku i potvrzení o zřízení inkasa je možné zaslat oskenovanou na adresu: 
cubova@3zshol.cz, nebo doručit osobně.    

 2. Inkaso stravného probíhá dopředu, tedy 18. 8. 2021 na září. Bude počítáno  
    jako záloha na 21 pracovních dnů.  
    (příklad:  žák 1. ročníku 29,- Kč x 21 =  609,- Kč. V případě, že v září se bude  
    strávník stravovat  méně dnů, o tyto dny se mu zkrátí inkasovaná částka v září na říjen. ) 
 
      
Od  23. – 31. srpna 2021, v době od 9.00 do 12.00 si můžete zakoupit magnetický čip, 
v hodnotě 150,- Kč, a vyzvednout heslo na internetové přihlašování stravy v kanceláři školní 
jídelny.  
V případě, že budete strávníka přihlašovat po 18. 8. 2021 ke stravování, a budete chtít, aby se 
stravoval od 1. září, předem si telefonicky zjistíte u vedoucí ŠJ variabilní symbol a složíte na účet 
u ČSOB na čísle 255400348/0300 zálohu na stravné a osobně doložíte doklad o zaplacení 
zálohy.  
 
Všichni noví strávníci předloží přihlášku ke stravování s potvrzením o zřízení povolení 
k inkasu. Strávníci, kteří zde mají sourozence a vy požadujete inkaso ze stejného účtu, stačí jen 
přihláška. V tom případě je nutné navýšit limit finančních prostředků na svém účtu a vyplnit 
jméno sourozence v přihlášce. Potvrzení je platné i jako tiskopis z internetového bankovnictví, 
ten pouze podepíšete. Telefon na vedoucí ŠJ: 573 503 159,  mobil: 739 445 089.)   
 
3.  Cena stravného pro žáky (dle věku): 
 
       7 – 10 let:  28,- Kč             11 – 14 let:   30,- Kč          15 a více let:  32,- Kč  
 
Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosáhli daného 
věku.  
 
4. BEZ MAGNETICKÉHO ČIPU NEMOHOU BÝT OBĚDY  VYDÁVÁNY !! 
 
 

Ing. Ivana Čubová 
vedoucí školní jídelny 
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