
 

Informace o možných způsobech placení 
 

 

•  Trvalý příkaz:  

 

- pro zavedení trvalého příkazu je nutné vyzvednout si v kanceláři ŠJ Burešova 

číslo našeho účtu, var. symbol  konkrétního strávníka, informace k jakému datu 

platbu zasílat a výši zasílané částky. 

- předložit číslo Vašeho účtu. 

- přeplatky vzniklé odhláškami jsou vyrovnávány jednou za rok převodem na Váš 

účet. 

  

•  Ostatní způsoby placení:  

             

              -    V případě jiného způsobu placení, je nutné dohodnout se v kanceláři ŠJ. 

 

 

Strávníci jsou přihlašováni ke stravování na základě  

prokazatelného zaplacení. 

Platba musí být na účtu školní jídelny nejpozději dva pracovní dny před 

prvním dnem měsíce následujícího. 
 

 

Všechny odhlášky – nemoc, dovolená nebo jakékoliv jiné přerušení docházky do školy a na 

oběd  ( lázně, ozdravovna, dovolená) je nutné odhlásit i ve školní jídelně, buď telefonicky, 

osobně, emailem ( viz kontakty na školní jídelnu) nejpozději jeden pracovní den předem do 

14:00 hod..  

Nelze jen přerušit nebo zrušit trvalý příkaz a nám to neoznámit. 
  

kontakty školní jídelny: 

Vedoucí školní jídelny    - tel. 286 587 898, mobil 773 960 741 

Stravovací kancelář        - tel. 286 587 748,  

  

e-maily školní jídelny:       

Vedoucí školní jídelny   -  vedoucijidelny@zsburesova.cz 

 Stravovací kancelář      -  skolnijidelna@zsburesova.cz   
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Organizace školní jídelny 
 

1. Úřední hodiny v kanceláři školní jídelny jsou  

PO  -   ST      7:30 – 8.00 hod.     11:30 – 14:00 hod. 

ČT  -   PA       -  -   -   - - - - -        11:30 – 14:00 hod. 

 

 

1. Výdej obědů 11:15 hod     –    14:00 hod. 

 

     a) Ve školní jídelně se uskutečňuje stravování dětí, žáků 

                                      a studentů v době jejich pobytu ve škole.  

     Podle § 117 odst. 1 písmeno b) a c) . z. č. 561/2004 Sb.,  

     školského zákona a vyhlášek MŠMT ČR č. 107/2005 Sb., o školním  

     stravování § 1, a č. 74/2005 Sb.., o zájmovém vzdělávání § 3 nemá  

     žák, pokud je přítomen v zájmovém školském zařízení (tj. např. školní  

     družina) v době prázdnin nebo ředitelského volna, nárok na  

    dotovaný oběd.     

                                      Rodiče / zák. zástupci/ jsou povinni odhlásit nepřítomnost žáka ve   

                                      škole i ze školní jídelny (dále jen ŠJ) nejpozději jeden pracovní 

                                      den předem do 14:00 hod.  

b) Odhlašovat lze osobně ve stravovací kanceláři ŠJ. 

                                       telefonicky – tel: 286587748 – stravovací kancelář, 

                      tel:  286587898  - vedoucí školní jídelny, 

                                       mailem na adrese:   skolnijidelna@zsburesova.cz.            

     Pokud již nelze první den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole   

                                      oběd včas odhlásit, je možné ho vyzvednout do vlastních čistých   

                                      nádob v době od 11:30 do 14:00 hod.. 

        

UPOZORNĚNÍ – Prosíme všechny rodiče, jejichž děti ukončují školní docházku v naší 

škole (přechod na jinou školu, gymnázium), aby tuto skutečnost nahlašovali rovněž ve ŠJ, 

popřípadě zrušili příkaz k platbám.  

 

 

 

 

Cena oběda 
 

Podle Vyhlášky č.107/2005 Sb., o školním stravování došlo ke změně při stanovení 

finančních normativů na nákup potravin. Na rozdíl od současné právní úpravy ( podle 

ročníků) bylo zvoleno kritérium věk strávníka. Strávníci se nově zařazují do věkových 

skupin a to vždy na dobu školního roku, ve kterém dosahují příslušného věku. Školní rok 

začíná 1.září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku. Dvě kategorie se budou 

objevovat např. ve čtvrtých a osmých třídách. 

 

 

Jednotlivé věkové kategorie : 

I. kategorie   7- 10 let           1 oběd  31,- Kč   -  platba měsíčně   620,- 

II. kategorie   11- 14 let         1 oběd  33,- Kč   -  platba měsíčně   660,- 

III. kategorie   15 a více let     1 oběd  35,-  Kč  -  platba měsíčně   700,- 



 

 

 

Postup při objednávání obědů 
 
   Každý strávník musí mít pro výdej a objednávání obědů čip. Záloha na jeden čip je 115Kč 

Ztrátu čipu je nutné ve vlastním zájmu ohlásit v kanceláři školní jídelně, kde bude čip 

zablokován proti případnému zneužití a strávník si musí zakoupit čip nový. Při zapomenutí 

čipu bude vydána v kanceláři školní jídelny náhradní stravenka  

 

     Každý strávník má možnost volit mezi třemi druhy jídel. Volba probíhá na objednávkovém 

boxu umístěném v prostorách školní jídelny. Strávník přiloží čip ke čtecímu zařízení v boxu a 

po zobrazení jídelníčku označí vybraný druh jídla, dle návodu, který je umístěn u 

objednávkového boxu. 

 

     Každý má automaticky přihlášen druh jídla č. 1. K boxu přistoupí jen ten, kdo chce změnit 

druh jídla na č. 2 nebo č. 3 nebo odhlásit. Volba druhého jídla je nutná nejpozději dva 

pracovní dny předem do 14:00 hod.. Např. v pondělí se objednává – mění druh jídla na středu, 

v pondělí již nelze změnit druh jídla na úterý z důvodu včasného zajištění surovin 

(masa…atd.) pro přípravu pokrmů. 

 

 

Na internetové adrese www.strava.cz lze volit obědy, odhlašovat a kontrolovat 

docházku strávníka a stav konta. 

 Číslo zařízení je 3277, uživatelské jméno a heslo vám bude přiděleno ve 

stravovací kanceláři ZŠ Burešova. 

 
 

         Pokud si stravu někdo neodhlásí a neodebere, tato strava propadá. 
 

 

 

Kontakty školní jídelny: 

Vedoucí školní jídelny    - tel. 286 587 898,  mobil 773 960 741 

Stravovací kancelář        - tel. 286 587 748,  

  

Emaily školní jídelny:       

Vedoucí školní jídelny   -  vedoucijidelny@zsburesova.cz 

 Stravovací kancelář      -  skolnijidelna@zsburesova.cz                          

 

 

 

 

 

 

Astlová, ved.ŠJ      

 

 

http://www.strava.cz/
mailto:vedoucijidelny@zsburesova.cz
mailto:skolnijidelna@zsburesova.cz

