
Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace, 

757 01 Valašské Meziříčí 

Sdělení školní jídelny všem strávníkům: 

 
1. Ceny obědů od 1. 9. 2018: strávníci od 7 - 10 let   (do 31. 8. 2019) 23,-  Kč 

                                               strávníci od 11 - 14 let (do 31. 8. 2019) 25,- Kč 

                                               strávníci 15 a více let   (do 31. 8. 2019) 27,- Kč 

Strávníci si mohou vybrat oběd v úterý a čtvrtek ze dvou jídel. 

 

2. Platba stravného: první platba - zálohová platba na měsíc červen 2019 bude provedena 15.9.2018 

                                               20 obědů x 23,- Kč 460,- Kč 

                                               20 obědů x 25,- Kč 500,- Kč 

                                               20 obědů x 27,- Kč 540,- Kč 

Ostatní stravné se platí pozadu za skutečně odebrané obědy (za září v říjnu, za říjen v listopadu, atd.) 

 

3. Strávník si zakoupí čip v hodnotě 100,- Kč, který slouží až do 9. třídy, kdy bude strávníkovi oproti čipu 

vráceno 100,- Kč. Při ztrátě čipu si musí strávník zakoupit nový. Pokud strávník čip zapomene, může si 

v kanceláři ŠJ zapůjčit stravenku. 

 

4. Možnosti úhrady plateb za stravné:  

- formou souhlasu s inkasem 

číslo účtu: od 1.11.2018  10006-2731851/0100 (do stanoveného limitu)   

- složenkou (jen speciální případy) 

Platby musí být provedeny k 15. dni v měsíci. 

 

5. Odhlášky z obědů se provádějí vždy do 11:00 hod na následující den:  
      

internetové odhlašování a nastavení obědu č.2 na základě přihlašovacího jména a hesla, které obdržíte 

v kanceláři ŠJ na následující dva dny /v případě omylem odhlášeného obědu nutno   telefonicky, nebo         

e-mailem znovu odhlášený oběd přihlásit/.  

- čipem v terminálu do 11 hod na následující den 

- telefonicky na čísle 571 621 906 do 11 hod na následující den 

- e-mail:  odhlasky@zsvyhlidka.cz , skornova@ zsvyhlidka.cz do 11 hod na následující den 

 

6. Výdej obědů  11:45   -   13:45 (14:00) hod. 

 

7. Ostatní sdělení: Pokud platba nebude včas uhrazena, bude žák vyloučen ze stravování a neuhrazené 

stravné bude vymáháno. 

Pokud dítě onemocní je možno první den nemoci vyzvednout do jídlonosiče, neodhlášena strava propadá. 

Od druhého dne nepřítomnosti je nutno dítě odhlásit ze stravy. Neodhlášena strava od druhého dne bude 

doúčtována za plnou cenu / mzdy a provozní náklady/ vyhláška č. 107/2005 Sb. §4 ods.9. 

Pokud ředitelka udělí ředitelské volno, nebo jsou jakékoliv prázdniny, jsou automaticky strávníci odhlášeni. 

Pokud bude ŠJ v tyto dny vařit, musí se strávník přihlásit osobně v kanceláři školní jídelny /cena obědu jako 

cizí strávník/. Po letních prázdninách v příštím roce si strávník osobně přihlásí oběd na příští školní rok. 

Bez přítomnosti žáků a po jejich odchodu je proveden řádný úklid. 

 

 

Naším přáním je všestranná spokojenost strávníků. 
 

 

 

 

Ve Valašském Meziříčí.01.09.2018                                     Mgr. Daniela Miklová – ředitelka školy 

                                                           Jana Škorňová – vedoucí ŠJ   

mailto:odhlasky@zsvyhlidka.cz

