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INFORMACE O PLACENÍ STRAVNÉHO PRO ŽÁKY PRVNÍCH TŘÍD 
 
Stravování pro žáky prvních tříd bude zajištěno ve výdejně „Na schůdkách“ na Masarykově 
náměstí s dovozem stravy od společnosti ARTER. Žáci prvních tříd mají pouze jedno menu a 
nemají čip. 
 
Provoz školní výdejny začíná od čtvrtka 2. září 2021.  
 

S vyplněnou přihláškou ke stravování je nutné zajít do kanceláře ŠJ (sál Mnichovické krčmy). 
Zde dostanete variabilní symbol (platný po celou dobu docházky) a přístupová hesla k 
objednávkovému systému (dále jen OS). 
 
Stravné se platí dopředu zálohově. Nejpozději do posledního dne předcházejícího  měsíce, 
(výjimka - pouze   v září) na bankovní účet školní jídelny č. 181913262/0300. 
 
Způsoby platby stravného:    
a/  trvalým příkazem - tzn. s pevnou  částkou - tj. bez odhlášek z min. měsíce. 
b/  měsíčním převodem – podle kreditu OS na internetu.                                                  
                                           
Doporučujeme Vám platbu trvalým příkazem. Budete platit pravidelně každý měsíc, bez toho 
aniž byste museli na platbu myslet a Vaše dítě bude mít stále tzv. dobitý kredit. 
 
U platby převodem si musíte sami sledovat výši kreditu na OS! 
 
U každé platby je nutné uvést správný variabilní symbol.  Bez uvedení správného symbolu 
není možné platbu identifikovat! 
 
Platba trvalým příkazem: 
Splatnost trvalého příkazu je třeba zadat k datu 15tého předcházejícího měsíce (např. na říjen 
- 15. září 2021, na listopad 15. října, atd.). Poslední platbu pro školní rok 2021/2022 je tedy 
třeba zadat k 15. květnu 2022 – na červen). Platbu zadávejte, prosím, na částku ve výši 22 
pracovních dní x 29,-- Kč (cena jednoho oběda). 
Částka za obědy na měsíc činí tedy celkem 638, - Kč. Vyúčtování přeplatku bude provedeno 
v červenci 2022. 
Přeplatky nad 500,- Kč budou vráceny na Váš účet. Menší přeplatky ponecháváme jako zálohu 
na září příštího školního roku. Pokud budete chtít vrátit i menší přeplatek, informujte prosím 
vedoucí ŠJ. 
Výši platby na září obdrží žáci podle data přihlášení. V září je nutné uhradit 2 platby (platba 
na září a zálohová platba na říjen). 
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V případě onemocnění žáka může být první den nemoci vydán oběd do přinesených nádob. 
Stravné pro následující dny nemoci je nutné odhlásit. Odhlášky jsou přijímány nejpozději do 
7.00 hod odhlašovaného dne. Odhlášky můžete provádět osobně v kanceláři vedoucí ŠJ (v sálu 
Mnichovické krčmy), telefonicky nebo prostřednictvím SMS na tel. 730 140 547. Dále pak na 
e-mailové adrese:  jidelna@zsmnichovice.cz či sami přímo v OS – zde si můžete snadno 
kontrolovat i výši kreditu. 
 
Informace k výdeji obědů 
Výdej obědů pro žáky:       od 11:30  - 14:15 hod.  
Výdej obědů do jídlonosičů pouze v první den nemoci žáka: od 11:00 – 11:30 hod. 

od 14:00 – 14:15 hod.  
 
Další bližší informace k přihlášení ke stravování  
Přihlásit své dítě ke stravování můžete již na konci srpna 2021. Prosím, využijte této nabídky 
– vyhnete se tak dlouhému čekání v září. 
 
Úřední hodiny ŠJ (v sálu Mnichovické krčmy) jsou v srpnu 2021 stanoveny takto: 

- od 16. srpna do 31. srpna od 08:00 do 15:00  
- dne 23. srpna a 25. srpna od 8:00 do 16:00 hod.  

Od 1. září 2021 je možnost vyřídit přihlášku každý den od 8:00 do 12:00 hod a od 14:00 do 
15:00 hod.  
 
  
Závaznou přihlášku ke stravování odevzdejte, prosím, k rukám vedoucí ŠJ do pátku 10. září 
2021. 
 
  

 
       Helena Blažková 

                                                                                                  Vedoucí školní jídelny - výdejny 
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