
ODCHÁZÍM ZE ŠKOLY NA, CO NEMÁM ZAPOMENOUT 

MÁM NĚCO UDĚLAT 

INFORMACE -NOVÝ STRÁVNÍK 

 

 

NEBUDU SE STRAVOVAT OD ZÁŘÍ 2018, UKONČENÍ DOCHÁZKY, PŘESTUP  

Odevzdejte vyplněnou odhlášku do 29. 6. 2018 u okénka v jídelně s čipem, odhlášku stravného si 

vyzvedněte u vedoucí ŠJ- vyplnit, podpis zákonného zástupce. 

Uhradit nedoplatek stravného do 29. 6. 2018 - bez úhrady nedoplatku nebude stravné zrušeno. 

Přeplatky budou Všem vráceny na účet strávníka  - ujistěte se zda jídelna má vaše platné číslo účtu, aby 

bylo kam přeplatek vrátit. 

STRAVUJI SE DOPOSUD - nemusíte nic měnit, stravné od září na školní rok 2018/2019 pokračuje. 

Zkontrolujte, zda má jídelna platné číslo účtu, kontakt pro komunikaci se strávníkem (zákonným 

zástupcem). Pokud jste doposud nedodali - zašlete formou mailem. Nastavte částku stravného v případě, 

že přecházíte do vyšší kategorie. 

* Žáci jsou po dobu školního roku zařazeni do kategorií podle dosaženého věku v daném školním roce. 

* Školní rok trvá vždy od 1. 9. do 31. 8. například žák, který oslaví 11 narozeniny dne 31. 8. 2019 musí být 

zařazen do kategorie 11 - 13 let. 

 

 

 

 

DOPLNIT DŮLEŽITÉ KONTAKTY - jídelna bude přecházet od školního roku 2018/2019 na jiný stravovací 

program. Nemusíte podnikat žádné kroky, budete včas informování mailem (pokud jste nedodali dodnes 

kontakty do školní jídelny- zašlete email, tel.). Stravovací program nabízí pro strávníka a rodiče možnosti 

většího rozsahu.  

Zařazení kategorie Cena oběda 

Žáci 7 – 10 let 28,- Kč 

Žáci 11 – 14 let 31,- Kč 

Žáci nad 15 let 33,- Kč 

Závodní stravování 21,- Kč 

Externí strávníci 68,- Kč 



NOVÝ STRÁVNÍK- ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 - CO MÁM UDĚLAT … 

Mohu se přihlásit kdykoliv během celého školního roku v úředních hodinách 11,20 -16,00 nebo po domluvě 

v jiný termínu. Po dobu letních prázdnin a 1. týdne září 2018 můžete využít termíny. 

Červenec 2018 

Úterý   3.7.   10,00 - 12,00  

Srpen 2018 

Pondělí  27.8.     10,00 - 15,00  

Úterý    28.8.     13,00 - 18,00  

Středa   29.8.    10,00 - 15,00  

Čtvrtek 30. 8.   10,00 - 15,00   

Pokud jste nestihli přihlásit do konce srpna 2018, můžete využít termín 1. týden v září 2018. 

Září 2018  

Pondělí    3.9.     7,00 - 8,00         10,00 - 13,00                     

Úterý      4.9.      7,00 - 10,00        11,00 - 13,00               15,00 - 16,00 

Středa    5.9.     7,00 - 10,00        11,30 - 15,00 

Čtvrtek  6.9.     7,00 - 9,00         12,00 - 13,00                  Doporučuji nenechávat na poslední chvíli. 

NOVÝ ŽÁK PŘINESE  K PŘIHLÁŠENÍ  - vyplněnou  přihlášku , kterou odevzdá vedoucí ŠJ (přihlášku 

najdete na web. Stránkách s informacemi, nebo u vedoucí ŠJ u okénka). Zároveň si zakoupíte stravovací 

čip za vratnou zálohu 150Kč., kterým budete stravu objednávat, odhlašovat. Na základě přihlášky 

dostanete evidenční číslo strávníka ( slouží při úhradě platby var. Symbol). Úhrada stravného  - 1. platbu 

stravného lze platit hotově u ved. ŠJ. Ostatní platby stravného uhradit včas do 20. dne předešlého měsíce 

na měsíc následující bezhotovostně z účtu (podrobnosti vnitřní provozní řád ŠJ.).  

JAK SE DOSTANU DO ŠKOLNÍ JÍDELNY- vstup ze strany hřiště, zazvoňte a nahlaste se do mikrofonu. 

Ozve se vedoucí Šj a dálkovým ovládáním vám uvolní dveře -  zatáhněte za kliku. 

V případě dalších dotazů kontaktujte vedoucí školní jídelny, telefonicky  284 685 855, nebo email 

jidelna@zssutka.cz. www.zssutka.cz.         Vedoucí školní jídelny - Kamila Šebíková 


