
Základní škola,  Česká Lípa, Šluknovská 2904, příspěvková organizace 

 

INFORMACE PRO STRÁVNÍKY – součást přihlášky ke stravování 
NA KAŽDY ŠKOLNÍ ROK JE NUTNÉ SE VŽDY PŘIHLÁSIT ZNOVU  

 
Školní stravování je služba organizovaná a dotovaná státem a stát pro něj stanovuje přesná pravidla. Obecné zmínky o 
školním stravování najdeme ve školském zákoně č. 561/2004 Sb., a přesná pravidla jsou stanovena vyhláškou č. 
107/2005 Sb., o školním stravování, která určuje, jak mají školní obědy vypadat v praxi. 

   
Strávníci jsou zařazováni do věkových kategorií podle data narození. Děti, které dovrší 11-ti nebo 15-ti let do 31. 8. škol. roku 
jsou již od začátku šk. roku ve vyšší kategorii (Vyhláška 107/2005 Sb. o škol. stravování). 
 

 

kategorie 

 

cena 

potravin 

 

 Režijní 

náklady 

 

Mzdové 

náklady 

 

Zisková 

přirážka 

Cena  

za 1 

oběd 

zálohová platba 

(pro převod   

z účtu) 

Cena 

neodhlášeného 

oběda 

7-10let 30    30 660 58 

11-14 let 35    35 730 63 

15-více let+ 43    43 950 71 

cizí strávníci (soc.program) 71 12 16  71 1560 71 

Cizí strávníci,zaměstná. Klíč 72 12 16 1 72 1580 71 

žáci ZŠ Klíč (11-14 let) 47 12   47  47 

žáci ZŠ Klíč (15-více let) 55 12   55  55 

studenti SŠ Klíč 55 12   55  55 

Zaměstnanci ZŠ Lada 

Příplatek FKSP 

33 

10 

   33 

10 

730 71 

 

 
Žáci a zaměstnanci školy mají  nárok na 1 oběd denně za výše uvedené ceny jen v době své účasti ve vzdělávacím 
procesu (cena oběda, kterou platí rodiče, představují pouze náklady na potraviny, mzdové náklady a režijní náklady 
hradí stát) a  pokud stravu konzumují ve  ŠJ.  V době své nemoci, volna nebo dovolené se mohou stravovat pouze za 
ceny pro cizí strávníky.  
 
Přihlášení svačin 

V přihlášce ke stravování je možnost přihlášení svačin. Konto strávníka je společné pro oba chody. 
Svačina se vydává o velké přestávce v době školního vyučování ve školní jídelně a stojí 27Kč. 
Přihlášený strávník má v objednávkovém systému www.strava.cz a na objednávacím terminálu ve školní jídelně 
přístupný jídelní lístek svačin. Svačiny si strávník objedná na webové stránce nebo aplikaci www.strava.cz, na 
na  objednávkovém terminálu ve školní jídelně, osobně u vedoucí ŠJ nebo telefonicky nejpozději jeden 
pracovní den předem do 14. 00 hodin. 
 

 

Upozornění pro rodiče! Oběd po dobu nemoci žáka: 
 

Pouze první den nemoci mají  žáci oběd za cenu ve své kategorii. Ostatní obědy jsou rodiče povinni 
odhlásit. Školský zákon umožňuje odebírat dotované obědy pouze v době školního vyučování a jen tehdy, 
je-li dítě vyučování přítomno. Jestliže dítě onemocní a rodiče obědy neodhlásí, je účtována za neodhlášený 
oběd plná nedotovaná cena, jako u cizích strávníků. 
 
Výdej obědů 
-pro cizí strávníky a do vlastních nádob        od 11,25  - 11,40h 

- pro žáky a zaměstnance                                od 11,40 – 14,00h 
 
Platba obědů 
Žáci ZŠ a MŠ Klíč a studenti SSPOŠ platí až zpětně po skončení měsíce  na svých školách-informace tamtéž. 
 
Všichni ostatní strávníci: 
 
1. Bezhotovostně 
 TRVALÝM PŘÍKAZEM z bankovního účtu, zálohová platba – viz. tabulka výše. Datum platby stanovte do 25.tého v měsíci  

na měsíc následující, zrušte platbu o hl. prázdninách (1.platba v srpnu, poslední v květnu). Přeplatky vracíme 1xročně 
(červenec). Číslo účtu pro úhradu trvalým příkazem 225754831/0600, variabilní symbol (VS) zůstává stejný, ,pokud se dítě 
stravovalo již v loňském roce,  nový strávník si vyžádá variab. symbol u vedoucí ŠJ , Je důležité zadat správný VS aby platba 
byla správně přiřazena. 
 
2.V HOTOVOSTI v pokladně školy-jen výjimečně a v opodstatněných případech. 
 
Odhlášení obědů-Aplikace STRAVA,BAKALÁŘI,TELEFON 

Obědy je nutné ODHLÁSIT nejpozději do 14,00h na následující den školního vyučování,  
tel. 736483068, 487714655.  

Ukončení stravování - písemnou formou, podepsané od rodičů, předat do kanceláře  vedoucí ŠJ. E-mail vedoucí ŠJ : 
janusova.anna@zslada.cz 

 

mailto:janusova.anna@zslada.cz


 OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM VIS Plzeň 

Odhlašování a přihlašování stravy 

 Na internetové adrese www.zslada.cz nebo v zvolte v sekci Školní jídelna objednávka stravy 

 V menu  BAKALÁŘI 

Nyní i jako aplikace pro vaše mobilní telefony s operačním systémem Android! 
http://www.strava.cz/istravne/ (do pole "Zařízení" zadejte číslo 0049) 

 Na internetové adrese www.strava.cz zvolte v sekci Strávník položku Objednávání stravy. Dostanete se do dialogu pro přihlášení. 
Vyplňte a potvrďte položku číslo zařízení. 

 V dalším dialogu zvolte Přihlášení uživatele zařízení. 

 Toto číslo jste obdrželi při registraci služby. Jste přihlášeni do “své“ jídelny. 

 Vyplňte a potvrďte položky uživatel a heslo, které jste si zvolili při registraci služby. 

 Jste přihlášeni do systému a můžete objednávat stravu. 

 Pro objednání stravy potvrďte položku Objednání stravy. Proveďte požadované změny svých přihlášek a odhlášek. Změny 
nezapomeňte uložit potvrzením položky Odeslat. 

 Ze systému se odhlaste potvrzením položky Odhlášení uživatele. 

Objednávky stravy přes internet 1 pracovní den předem, osobně nebo telefonicky u vedoucí školní jídelny (736 483 068). 

Platba za stravu 

Stravné se platí bezhotovostně na účet školní jídelny 225754831/0600 převodním příkazem z Vašeho účtu a se splatností do 25. dne v 
předcházejícím měsíci, variabilní symbol je vždy osobní číslo strávníka. Stravné se platí formou záloh, to znamená, že například stravné na 
měsíc září se platí už v měsíci srpnu. Vyúčtování přeplatků se provádí v červenci. 

Přihláška ke stravování 

Přihlášku ke stravování s vámi vyplní vedoucí školní jídelny a najdete ji také na webu školy v sekci „formuláře“ 

Pro registraci strávníků a pro objednávání stravy na internetu postupujte podle následujících pokynů: 

1. Navštivte kancelář vedoucí stravovacího provozu. Zde obdržíte číslo zařízení k přihlášení pro objednání stravy na internetu. 
2. Uživatel – může obsahovat čísla a písmena bez diakritiky. Můžete též zadat e-mailovou adresu, na kterou Vám systém může 

zasílat tyto zprávy: 

 Potvrzení objednávky 

 Nedostatečná výše konta 

 Neodebraná strava 

 Měsíční přehled 

Při zřízení služby můžete určit, které z těchto zpráv si přejete zasílat. Heslo, e-mail i zasílané zprávy můžete kdykoliv později změnit po 
přihlášení do systému v sekci Nastavení uživatele. 

Každý strávník musí mít čip. 

Je možnost si vybrat ze dvou jídel. 

Obědy se vydávají od 11:40 do 14:00 hodin. Do jídlonosičů v době od 11.25 do 11.40 hodin. 

Každý strávník obdrží přihlášku ke stravování s informacemi pro strávníky a čip pro svou elektronickou identifikaci a 
k objednávání i odhlašování obědů. 1. čip je zdarma. Při ztrátě čipu je za vydání nového čipu účtován poplatek 100,-

Kč. Při ukončení stravování se čip vrací (musí být funkční).  

  
 Anna Janusová, vedoucí ŠJ 

http://www.zslada.cz/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.stravacz.stravacz&hl=cs
http://www.strava.cz/istravne/
http://www.strava.cz/
http://www.zsbrve.cz/stravovani/platba-za-stravu
http://www.zsbrve.cz/stravovani/prihlaska-ke-stravovani

