Specifika a pravidla pro platbu stravného ve ŠJ od 1.9.2022
Školní jídelna a vyvařovna Přerov nad Labem, 289 16 Přerov nad Labem 112
▪ Ke školnímu stravování se žák přihlašuje u vedoucí školní jídelny na celý školní rok přihláškou
podepsanou rodiči. Přihláška je ke stažení i na www.jidelnaprerov.cz
▪ Pokud se strávník nebude některý měsíc stravovat ve školní jídelně, nebo pokud bude chtít ukončit
stravování během školního roku, musí žáka zákonný zástupce z obědů osobně odhlásit u vedoucí školní
jídelny. Nezaplacením stravného není tedy strávník automaticky odhlášen z obědů a neodhlášené obědy
bude muset zaplatit v plné ceně (včetně nákladů na věcnou a osobní režii)
I v případě jejich neodebrání.
▪ Platba stravného se provádí zálohovým způsobem (formou trvalého příkazu, bezhotovostním převodem
nebo hotově do pokladny u vedoucí školní jídelny.) Platba v hotovosti ve školní jídelně je možné uhradit
jen každé pondělí-středa od 7,00 hod. – 9,00 hod. Splatnost ceny stravného za daný kalendářní měsíc je k
20. dni daného měsíce ( č.ú. 235041069/0300 ). Pokud není stravné na daný měsíc zaplaceno, není možné
navštěvovat školské zařízení ( ŠJ Přerov nad Labem, ZŠ Přerov nad Labem )
Variabilní symbol pro platbu převodem nebo trvalým příkazem uveďte osmimístné číslo do mobilní
aplikace viz. přihlašovací jméno do portálu jidelna.cz, z důvodu automatického připsání platby do
stravovacího systému. Pokud nebude variabilní symbol řádně nastaven, platba se ke strávníkovi
nepřiřadí. Je nutné za každé dítě posílat platbu samostatně. Do poznámek uvést jméno strávníka.
Nový strávníci dostanou přihlašovací údaje do systému nejpozději do 9.9.2022. Během této doby je možné
dítě odhlásit pomocí emailu info@jidelnaprerov.cz nebo SMS na tel. 739 379 745 nejpozději den předem.
1. stupeň
2. stupeň
3. stupeň ( 9. ročník )
MŠ
Cizí strávníci/zaměstnanci ZŠ

750 Kč
800 Kč
850 Kč
1 050Kč
700 Kč

▪ Do školní jídelny byl pořízen nový program pro stravování jidelna.cz. Program umožňuje strávníkům např.
objednávky obědů, přehled o platbách za stravné, přehled o stavu konta stravného atd. Strávník musí
odhlásit oběd/svačinu v systému jidelna.cz nejpozději den před dnem nepřítomnosti dítěte nebo žáka ve
škole/MŠ ( tj. i o víkendu ). Pokud rodič odhlašuje dítě nebo žáka až v den nepřítomnosti, je výše
denního stravného vždy započtena do stravného na daný měsíc a rodič má nárok na odebrání jídla do
přinesených jídlonosičů ( výdej vždy v době od 10:50 hod do 11:10 hod ). Tato výdejní doba platí i pro
cizí strávníky.
V případě neodebrání jídlo propadá. Jídlo lze odebrat pouze v první den neplánované nepřítomnosti,
v dalších dnech nepřítomnosti nemá dítě nebo žák nárok na odebírání jídla v rámci školního stravování ( tj.
za cenu oběda v hodnotě ceny potravin ), ale rodič může v další dny odebrat obědy s doplacenou věcnou a
osobní režií.
▪ Pokud nebudou strávníci řádně odhlášeni, musí jim být započítána plná cena obědů včetně nákladů na
věcnou a osobní režii.
▪ Na dobu všech prázdnin jsou obědy odhlášeny dle vyvěšených pokynů vedoucí ŠJ.
Cena stravného v Mš :
přesnídávka – 11,- Kč
oběd
– 27,- Kč
svačina
– 11,- Kč

Cena stravného ZŠ:
1.stupeň
– 36,- Kč
2.stupeň
– 38,- Kč
3.stupeň a dospělí – 40,- Kč ( 9.třída )
Petra Jírová
vedoucí ŠJ

