
Informace ke stravování 

Zájemci o stravování odevzdají vyplněnou přihlášku ke stravování v kanceláři školní jídelny (od 1.7. 

do 8.7. nebo od 23.8. do 31.8. 2021). Jídelní lístky i přihlášky ke stravování naleznete na stránkách 

školy nebo v kanceláři školní jídelny.  

Dopolední svačinky připravujeme denně u nás ve školní jídelně z čerstvých a kvalitních surovin. 

Svačinky se žákům vydávají o velké přestávce ve třídě.  

Na oběd je možný výběr ze dvou jídel. Změnu jídel můžete provádět přes stránky www.strava.cz. 

Přihlašovací údaje dostanete v kanceláři ŠJ. 

Výdej stravy se provádí pomocí systému bezdotykových čipů a snímačů. Bezdotykový čip si strávník 

zakoupí ve školní jídelně při podání přihlášky ke stravování. Současně předá i doklad „souhlas 

k inkasu“, kterým bude stravné hradit. Cena čipu je 115,-. Ztratí-li strávník, nebo jinak hrubě poškodí 

čip, musí si zakoupit nový. 

 

Způsob platby stravného:  

 

Bankovní účet ŠJ: 4211057101/6800 

Platba proběhne k 22. dni v měsíci na měsíc následující (v srpnu se hradí stravné na měsíc září). 

Pouze ve výjimečných případech lze platit v hotovosti, a to poslední týden v měsíci na měsíc 

následující. 

Ceník:   

dopolední svačina: 15 Kč   

oběd: 22 Kč (žáci I. kategorie  6 - 10 let)   

K zařazení do kategorie žáků se počítá vždy věk dosažený v daném školním roce (školní rok je období 

od 1. září do 31. srpna).  

Odebrání oběda do jídlonosiče je možné pouze v první den nemoci. V dalších dnech nemá nemocný 

žák na dotovaný oběd nárok  dle zákona č. 561/2004 Sb., a vyhlášky č. 107/2005 Sb.  Musí si oběd 

odhlásit nebo jej odebírat za plnou cenu.  

Dietní strava:  

Dietní jídla vaří školní jídelna při Základní škole, Znojmo, Václavské náměstí 8. Jídla jsou zdarma 

rozvážena v termojídlonosičích na všechny znojemské základní školy. Aktuální jídelníčky jsou 

uvedeny na stránkách základní školy www.zsvaclavskenam.cz. Pokud bude mít některý rodič zájem, 

kontaktujte vedoucí školní jídelny při ZŠ Václavské náměstí. Tel. číslo: 515 261 806. 

Naše škola je zapojena do projektu Ovoce do škol a Mléko do škol. Každý týden dostávají žáci zdarma 

1 ks ovoce a 250 ml mléka Lipánek. 

 

V případě dotazů ke stravování nás kontaktujte.  

Vedoucí stravování: Bc. Marie Jurčíková, tel. 515 261 186  

email: skolni.jidelna@zsprazska.cz 
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