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Organizace školního stravování ve Školní jídelně Základní školy a mateřské školy
Hnízdo v Úněticích, p.o.
Školní stravování se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších
předpisů. Na základě této vyhlášky se žáci / děti dělí do kategorií podle věku, kterého dosáhnou v
daném školním roce, a to na dobu celého školního roku.
Věkové skupiny strávníků a stanovená částka na stravování od 1. září 2021:
MŠ:
1. kat. 3-6 let ………39,- Kč - měsíční paušální platba

780,-Kč

2. kat. 7 let

......47,- Kč – měsíční paušální platba

940,-Kč

3. kat. 7-10 let ….. 26,- Kč - měsíční paušální platba
4. kat. od 11 let …….28,-Kč - měsíční paušální platba
5. kat. dospělý …… 35,-Kč - měsíční paušální platba

546,-Kč
588,-Kč

ZŠ:

Upozorňujeme, že ceny obědů se vzhledem k růstu cen potravin mohou v průběhu školního roku
měnit. Rodiče budou o případných změnách včas informováni.
Ke školnímu stravování jsou žáci / děti přihlašováni prostřednictvím Přihlášky ke stravování.
Stravné je hrazeno na účet školy: 181826927/0300. V případě nedostatečného zůstatku na kontě
strávníka nebude žákovi poskytnuto školní stravování.
Způsob platby obědů:
Převodem z účtu: novému strávníkovi bude přidělen variabilní symbol, který bude vždy při
bezhotovostní platbě uvádět. Stravné se platí paušálně, tzn. každý měsíc stejná částka podle zařazení
do příslušné kategorie podle věku strávníka, jak je výše uvedeno.
Paušál je nutno uhradit do 15. dne předchozího měsíce na měsíc následující na účet ŠJ:
181826927/0300 s příslušným variabilním symbolem.
Výjimečně je možno hradit v hotovosti.
Žáci / děti, kteří mají řádně zaplacené stravné, jsou automaticky přihlášeni na maximální počet
obědů dle zaslané částky.
Odhlašování či opětovné přihlášení je možné max. 1 pracovní den předem prostřednictvím webové
aplikace www.strava.cz, a to nejpozději do 15:00h. V případě náhlé absence je možné si vyzvednou
oběd daný den v době od 11h15-11h30 u okna školní kuchyně.
Osobní přístupové údaje k aplikaci obdrží strávník/zákonný zástupce emailem, nebo v kanceláři školy.
Žáci ZŠ budou mít příležitost si odhlásit obědy sami, v kanceláři školy, v době velké přestávky.
Přeplatky stravného se budou vracet na bankovní účet uvedený v Přihlášce ke stravování
(pokud není uvedeno jinak), nebo na základě dohody v hotovosti v průběhu měsíce února a
července.

