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         Informace ze školní jídelny 
 

Výdej obědů pro jídlonosiče 
 

11.00 – 11.30 hod 
(platí pouze v první den nemoci) 

 

Výdejní doba pro žáky a zaměstnance 
 

11.30 – 12.50 hod. 
 

Placení stravného: 

a) Příkazem k úhradě stravného na bankovní účet školní jídelny vedený u Fio banky Chrudim. 

 

Číslo účtu  2901513152/2010 
 

Variabilní symbol obdrží každý žák s nástupem do školy a ponechá si jej do konce školní docházky. 

Platbu doporučujeme nastavit k 20. dni měsíce. Obědy na září uhraďte k 20. srpnu. 

 

b) Pro žáky, jejichž zákonní zástupci nemají bankovní účet, lze zaplatit hotově u ředitele školy 

v uvedených termínech a pokladních hodinách. Platba je čtvrtletní. 

 

termíny plateb ve školním roce: 

1. čtvrtletí   do 3. 9.  

2. čtvrtletí do 19.11. 

3. čtvrtletí do 18. 2.  

4. čtvrtletí do 22.4. 

Výše stravného pro školní rok 2021/2022 
 

žáci ZŠ ve věku 7 – 10 let 26,- Kč / 1 oběd        měsíční platba 500,- Kč 

 

žáci ZŠ ve věku 11 – 14 let 28,- Kč / 1 oběd        měsíční platba 540,- Kč 
 

Dnem přijetí nové vyhlášky o školním stravování č. 107/2005 vstoupilo v platnost ustanovení, 

že strávníci se zařazují do stravovacích kategorií podle věku, nikoli pole třídy, kterou 

navštěvují. 

 

Odhlášky ze stravování 
 

a) Stravu lze odhlásit ve školní jídelně osobně nebo telefonicky na čísle 727 831 892 každé 

ráno nejpozději do 7:30 hodin. Po tomto čase je již jídlo připravováno a proplaceno. 
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Odhlašovat a přihlašovat obědy je nutné vždy předem. Neodhlášený oběd je strávníkovi 

účtován. 

 

b) V případě nemoci má žák nárok na stravu pouze první den, další dny již ne a to dle výše 

uvedené vyhlášky. Další dny nemoci nárok na stravování zaniká. 

 

Opatření v souvislosti s Covid-19 
 

Vyzvedávat obědy nemohou žáci v izolaci nebo s nařízenou karanténou, ale ani zákonní 

zástupci a třetí osoby, pokud jsou v izolaci nebo karanténě. 

Výdej obědů pro žáky v karanténě nebo izolaci je umožněn odběr obědů po celou dobu trvání 

tohoto omezení. 

Výdej obědů probíhá oknem u jídelny. Vstup do budovy není možný. 

Při čekání na výdej obědů musí být dodržena aktuální hygienická nařízení MZd. 

 

 


