
OBĚŽNÍK ŠKOLNÍ JÍDELNY 

 

1)  Zadávání a odhlašování vybraných chodů je možné přes přihlašovací terminál nebo přes internet. Žáci 

od 1. – 4. třídy odevzdávají jídelní lístky a zadává jim vedoucí školní jídelny nebo mohou rodiče přes 

internet. Starší děti jsou průběžně zaškoleni na zadávání a pokud bude zapotřebí, se zadáváním pomůže 

vedoucí školní jídelny. Zadávat obědy přes terminál je možné pouze v případě dostatečného finančního 

kreditu na účtu strávníka. V opačném případě se strávníci musí obrátit na vedoucí školního stravování. 

 

2)  Pokyny k platbám na banku. 

Bude se jednat o zálohové platby dle kategorií žáků (věková hranice), kterou sdělí na požádání vedoucí 

školního stravování. Tato platba bude platit vždy na školní rok (od září do června), pokud během roku 

nedojde ke zdražování obědů. Vyúčtování zálohových plateb proběhne 1x do roka (červenec). Kombinace 

více forem úhrad není možná. 

Pokyn k platbě: 

účet školy:  (1283411399/0800) 

variabilní symbol:  1000 

zpráva pro příjemce:  jméno strávníka 

 

3)  Ceny oběda a zálohy: 

 7 – 10 let oběd 25,-Kč  záloha 500,- 
11 – 14 let oběd 27,-Kč  záloha 540,-   
nad 15 let oběd 29,-Kč  záloha 580,- 
 
cizí  oběd 60,-Kč 
cizí jídelna oběd 62,-Kč 
cizí rozvoz oběd 65,-Kč. 
 

 

 

 

         Hana Paldusová 

         vedoucí školní jídelny 

         Tel.: 734 231 227 
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1)  Zadávání a odhlašování vybraných chodů je možné přes přihlašovací terminál nebo přes internet. Žáci 

od 1. – 4. třídy odevzdávají jídelní lístky a zadává jim vedoucí školní jídelny nebo mohou rodiče přes 

internet. Starší děti jsou průběžně zaškoleni na zadávání a pokud bude zapotřebí, se zadáváním pomůže 

vedoucí školní jídelny. Zadávat obědy přes terminál je možné pouze v případě dostatečného finančního 

kreditu na účtu strávníka. V opačném případě se strávníci musí obrátit na vedoucí školního stravování. 

 

2)  Pokyny k platbám na banku. 

Bude se jednat o zálohové platby dle kategorií žáků (věková hranice), kterou sdělí na požádání vedoucí 

školního stravování. Tato platba bude platit vždy na školní rok (od září do června), pokud během roku 

nedojde ke zdražování obědů. Vyúčtování zálohových plateb proběhne 1x do roka (červenec). Kombinace 

více forem úhrad není možná. 

Pokyn k platbě: 

účet školy:  (1283411399/0800) 

variabilní symbol:  1000 

zpráva pro příjemce:  jméno strávníka 

 

3)  Ceny oběda a zálohy: 

 7 – 10 let oběd 25,-Kč  záloha 500,- 
11 – 14 let oběd 27,-Kč  záloha 540,-   
nad 15 let oběd 29,-Kč  záloha 580,- 
 
cizí  oběd 58,-Kč 
cizí jídelna oběd 60,-Kč 
cizí rozvoz oběd 63,-Kč. 
 

 

 

 

         Hana Paldusová 

         vedoucí školní jídelny 

1.9.2017        Tel.: 734 231 227 

 


