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INFORMACE KE STRAVNÉMU – úprava od 1. 4. 2022 
 

1) Ceny obědů a výše první platby podle kategorií  

Kategorie Cena oběda 
Výše první 

platby 

Výše limitu pro 

inkaso 

MŠ polodenní 37,- Kč   777,- Kč 1000,- Kč 

MŠ celodenní do 6 

let 
45,- Kč   945,- Kč 1100,- Kč 

MŠ 7-letí 50,- Kč   1050,- Kč 1200,- Kč 

 

Kategorie Cena oběda 
Výše první 

platby 

Výše limitu pro 

inkaso 

Žáci 7 – 10 let 29,- Kč 609,- Kč 750,- Kč 

Žáci 11 – 14 let 32,- Kč 672,- Kč 750,- Kč 

Žáci 15 a více let 38,- Kč 798,- Kč 900,- Kč 

 

Kategorie Cena oběda 
Výše první 

platby 

Výše limitu pro 

inkaso 

cizí strávníci 75,- Kč 1575,- Kč 1700,- Kč 

 

 

2) Platby stravného 

Při počátečním přihlášení strávníka (v září nebo v měsíci, od kterého se dítě začíná stravovat) bude inkasována 

částka, odpovídající počtu stravovacích dnů v daném měsíci násobených cenou oběda. V průběhu školního 

roku bude stravné měsíčně inkasováno dle stravovacích dnů po odečtu odhlášených obědů za uplynulý měsíc. 

  

Po skončení školního roku, tj. v červenci (nebo v případě předčasného ukončení docházky následující měsíc) 

proběhne vrácení částky za odhlášené obědy v předchozím měsíci, a to převodem na účet nebo v hotovosti u 

účetní školy. 

 

3) Možné způsoby plateb stravného: 

a. Inkasním způsobem z kteréhokoliv běžného účtu u kterékoliv banky                     

• U tohoto způsobu placení je zapotřebí zřídit v bance inkasní souhlas k běžnému účtu jídelny               

č. 181 268 451 / 0300. NEZADÁVEJTE ŽÁDNÝ VARIABILNÍ ANI SPECIFICKÝ SYMBOL. 

• Doporučujeme nezadávat datum ukončení inkasního souhlasu, případně zadat datum ukončení celkové 

školní docházky. 

• Kopii inkasního souhlasu pošlete do školní jídelny nebo přepošlete e-mailem na adresu: 

jidelna@zsdolany.cz 

b.   Poštovní poukázkou, kterou obdržíte začátkem každého měsíce, způsob plateb je stejný jako u účtů. 

Vzhledem k výši poštovních poplatků doporučuji využít inkasní způsob placení stravného. 

 

 

4) ODHLÁŠKY OBĚDŮ: 

Strava se odhlašuje pouze prostřednictvím portálu STRAVA.CZ do 13:00 hod. předchozího pracovního 

dne. Potřebujete k tomu: 

• Číslo jídelny:   897 

• Uživatel   =  příjmení a jméno dítěte, vše malým písmem bez mezery a diakritiky 

     Např.    „novakales“ 

• Heslo  =  stejně jako uživatel,              -   „   - 

     

   

 

                 Miroslava Kolářová 

               vedoucí školní jídelny 
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