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INFORMACE K DŮLEŽITÝM ZMĚNÁM VE VÝBĚRU ZA STRAVNÉ 

Vážení rodiče a zákonní zástupci žáků,  

z důvodu komplikací, které provázely začátek tohoto školního roku ve školní jídelně, upravujeme 

změnu platby stravného. Děkujeme za pochopení.  

 

PLATBA: 

Od 1. LISTOPADU 2021 již nebude možná platba POMOCÍ INKASA, ale platby budou probíhat POUZE 

TRVALÝM PŘÍKAZEM nebo pravidelným zasláním peněz na účet školy: 

43-2141770227/0100 

Pro měsíc listopad zašlete platbu nejpozději do 10. listopadu 2021.  

Další platby zasílejte předem pravidelně vždy k 20. dni v měsíci (tzn. další platba musí být provedena 

k 20. 11. 2021 pro měsíc prosinec). 

Každý měsíc bude mít strávník AUTOMATICKY PŘIHLÁŠENY OBĚDY DO VÝŠE JEJICH KONT!!!!  

(z měsíce na měsíc, z roku na rok…) 

Při jakékoliv zasílané platbě prosím uvádějte VARIABILNÍ SYMBOL strávníka (najdete ho ve vaši aplikaci 

www.strava.cz v Informacích) V opačném případě nejsme schopni platbu přiřadit!!! 

Automaticky budete mít přihlášenou platbu již od 1. 11. 2021.  

Ukončení zasílaných plateb k 20. 5.2021 (poslední platba na červen 2021). 

7-10 let           575,- Kč  11-14 let         644,- Kč  15 a více let    759,- Kč 

Platby v hotovosti budou umožněny pouze ve výjimečných případech a s ohledem na protiepidemická 

opatření. 

 

ODHLÁŠENÍ OBĚDŮ, ABSENCE: 

Strávníci si stravu odhlašují sami (aplikace, terminál, web). A to nejpozději den předem do 12 hodin. 

Do 12.00 hodin je možnost změny výběru oběda (varianta oběd č. 1 nebo oběd č. 2). 

Pokud již nelze odhlásit, má strávník možnost 1. den nepřítomnosti vyzvednout oběd do jídlonosiče 

POUZE v čase od 11.20-11,40 hodin nebo 13,50-14,15 hodin. Do prostor školní jídelny bude umožněn 

vstup pouze osobám s ochranou dýchacích cest (respirátor, rouška). 

http://www.strava.cz/
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V případě delší absence je nutné stravu na další dny odhlásit. Pokud se tak nestane, bude účtována 

plná cenu stravného. 

 

 

VYÚČTOVÁNÍ PLATEB A VRÁCENÍ PŘEPLATKŮ: 
 

Vyúčtování odhlášených obědů proběhne 2x ročně, a to koncem ledna a začátkem července. Vrácení 

platby proběhne vždy na účet, ze kterého proběhla poslední platba. 

 

 

KONTAKT ŠKOLNÍ JÍDELNA: 

Šárka Zaoralová 

telefon – 596 411 054 

e-mail – jidelna1maje@seznam.cz  

 

 

Děkujeme za pochopení a s přáním dobré chuti a spokojených dní 

 

Vyhotovila Šárka Zaoralová           V Havířově 20. října 2021 

 vedoucí školní jídelny ZŠ 1. máje Havířov 

 

 

 


