
Vážení rodiče, 
ve školní jídelně Základní školy v Proseči se stravné vydává pomocí čipů (100,- Kč) nebo magnetických karet (40,- Kč), 
které si lze koupit v kanceláři školní jídelny. 

Platby za stravné: 
Obědy se platí zálohově – trvalým příkazem z bankovního účtu rodičů a to vždy do 25. dne předchozího měsíce. V praxi 
to znamená, že pro příští školní rok bude první platba provedena např. 10. srpna 2018 a poslední 10. května 2019. Takto 
se to bude opakovat pro každý další školní rok. Z tohoto důvodu je nutné, aby si rodiče včas zabezpečili trvalé příkazy u 
svých bankovních ústavů – nezaplacené obědy nelze přihlásit! Stravné nelze platit „hotově“. 
Trvalé příkazy na stravné na každé dítě si prosím vystavte na dobu od srpna do května (to znamená na 10 měsíců). 
Platby za stravné poukazujte na účet školní jídelny u Poštovní spořitelny. 

Číslo účtu: 238174668/0300 Variabilní symbol: 
(bude vygenerován a přidělen vedoucí školní jídelny) 

Ceny obědů: 
Věk 7 – 10 let  21 Kč / 1 oběd   420 Kč / měsíčně při plném stravném 
Věk 11 - 14 let  23 Kč / 1 oběd   460 Kč / měsíčně při plném stravném 
Věk 15 let a více  26 Kč / 1 oběd   520 Kč / měsíčně při plném stravném 

Ceny jsou orientační, platné od školního roku 2018/2019. Pokud se ceny obědů změní, budou uveřejněny na 
stránkách školy: http://www.zsprosec.cz/skola/soucasti-skoly/2015-12-07-07-50-30 

Vyúčtování odebraných obědů se provádí jednou ročně vždy k 30. červnu. Vzniklé přeplatky budou rodičům vráceny 
na jejich účty. K tomuto účelu musí rodiče oznámit vedoucí školní jídelny číslo svého účtu. 

Rodiče si mohou pro stravování svých dětí stanovit libovolný počet dnů v týdnu (možnost volby i dnů v lichých a 
sudých týdnech) -> viz Přihláška ke stravování ve školní jídelně při Základní škole Proseč. 

Doporučujeme rodičům, aby v prvním měsíci (září 2018) stravné zaplatili v plné výši měsíčního stravného z důvodu 
možných změn rozvrhu. 

První oběd, 
tedy datum, od kdy bude dítě chodit na obědy, musí rodič osobně nebo telefonicky přihlásit. (Týká se to hlavně 
prvního dne ve školním roce, kdy děti stráví ve škole přibližně jednu hodinu.) To platí po celou školní docházku, vždy 
pro nový školní rok. Dále jsou obědy přihlašovány automaticky na každý měsíc dle vámi zvoleného rozpisu.  

Odhlášky obědů: 
1. Telefonicky na tel.: 469 321 115 (přímo vedoucí školní jídelny nebo na záznamník)  
2. Mailem na adrese: jidelna@zsprosec.cz 
3. Osobně v kanceláři školní jídelny 

Odhláška obědů je možná nejpozději do 6:00 hod. na příslušný den. Odhlášky přes internet nejsou možné. 
V případě nemoci strávníka je možné si první den odebrat oběd do vlastních nádob v ceně dotovaného oběda, další 
dny je nutno uhradit plnou cenu oběda ve výši 62,-. 
Za neodhlášené, tzn. propadlé obědy, bude účtována též plná cena oběda. 
(Nezaplacení obědů na nový měsíc neznamená odhlášení obědů na tento měsíc!) 

Oběd č. 2: 
Ve školní jídelně se vaří při zájmu min. 25 strávníků čtyřikrát týdně (úterý až pátek) oběd č. 2, který si strávníci 
mohou objednat: 

1. osobně nejpozději den předem do 11:00 hod. v kanceláři školní jídelny 
2. mailem na adrese jidelna@zsprosec.cz nejpozději den předem do 11:00 hod. 
3. přes internet na www.strava.cz, kdy nelze přehlásit oběd ze dne na den, ale až na následující den (tzn. 

v pondělí na středy a dále, v pátek na úterý a dále). Objednávku lze brát za vyřízenou, až když dostanete 
potvrzení na vaši emailovou adresu. 

Při malém zájmu o oběd č. 2 mají děti automaticky oběd č. 1. 

Přihlašovací údaje na stránky www.strava.cz dostanete na vyžádání při odevzdání přihlášky. 

Odevzdanou přihláškou se přihlašujete na celý školní rok. Změny musí být nahlášeny vedoucí školní jídelny. 

Prosíme, abyste vyplněné přihlášky vrátili do školní jídelny nejpozději do 30. června. 

 

V případě nejasností neváhejte zavolat na telefonní číslo školní jídelny: 469 321 115, nebo napsat na emailovou 

adresu jidelna@zsprosec.cz. Rádi vám odpovíme na vaše dotazy. 

V Proseči 4. 6. 2018 

mailto:jidelna@zsprosec.cz

