
                                              ŠKOLNÍ JÍDELNA   1. ZŠ 

Informace ke stravování  pro nové žáky  

Vyplněnou a podepsanou přihlášku + souhlas s inkasem (z banky – je nedílnou součástí přihlášky) je 

nutno osobně odevzdat v pokladně ŠJ (v provozní době pokladny)  nebo poslat emailem na  

sigmundovakv@zs1.plzen-edu.cz nejpozději do konce června.  

Přihlášku si můžete vytisknout z webových stránek nebo vyzvednout v pokladně ŠJ. 

Přihláška je platná po celou dobu školní docházky.  

Vyplněním přihlášky potvrzujete správnost údajů a zavazujete se oznámit každou změnu týkající se 

stravování do školní jídelny (ukončení stravování, změna účtu, emailu, telefonu apod.) 

Zavazujete se dodržovat řád ŠJ zveřejněný na vývěskách v objektu ŠJ a na www.zs1plzen.cz. 

 

V bance si zřídíte souhlas s inkasem z účtu s počátečním datumem 20. 8.. Variabilní symbol 

nevyplňujte. Platnost inkasa neomezujte datumem ukončení. Souhlas s inkasem zrušíte až  

s odchodem dítěte ze školy. 

Stravné je inkasováno zálohově – zpravidla 24. den na další měsíc. 

Záloha na měsíc září, je inkasována z účtů 24. srpna. 

V případě, že platba neproběhne, obědy budou automaticky odhlášeny. A bude poslán mail. 

Inkasovaná záloha je násobkem vyučovacích dnů příštího měsíce a ceny oběda. 

V případě odhlášených obědů, bude záloha na další měsíc snížena o odhlášky obědů. 

Na konci června proběhne vyúčtování a případný přeplatek bude vrácen na účet plátce stravného 

v červenci.  

 

Automaticky je přihlášen oběd č.1. Máme výběr ze tří jídel. Věnujte pozornost výběru jídla. 

Objednávejte dětem, co jim chutná a co opravdu budou jíst. Změny obědů provádějte včas. 

Změna obědu je možná pouze přes www.strava.cz /ne telefonicky nebo emailem/. 

Oběd je možno telefonicky odhlásit nejpozději do 14. 00 na následující den. 

Na další dny lze odhlásit obědy také přes systém www.strava.cz. 

 

Nejpozději do 1. září je nutno se dostavit do pokladny ŠJ na aktivaci čipu nebo plzeňské karty. 

Čip si koupíte v pokladně a stojí 12,- Kč. Je nevratný.  Je důležité, aby rodiče dohlédli na nošení 

čipů a karet. Jsou nutné pro výdej objednaného jídla.  

Při registraci přihlášky dostanete přihlašovací údaje pro objednávání stravy přes internet 

(www.strava.cz). Heslo, které dostanete k přihlášení do systému, slouží zároveň jako heslo, 

pokud si žák zapomene čip nebo plzeňskou kartu. V chodbě ŠJ jsou dva boxy, kde je možné 

si stravenku vytisknout. Proto heslo sdělte dítěti, popřípadě napište do školního diáře. 

Heslo můžete změnit, nejlépe na 4 čísla, které si dítě snadno zapamatuje.  

 

Nárok na dotovanou stravu mají žáci, dle § 122 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., 

po dobu pobytu ve škole, tj. ve dnech, kdy se účastní vyučování. Za dotovanou cenu  

si mohou vyzvednou oběd  pouze 1. den nemoci, pokud ho nestihnou odhlásit.   

V ostatních dnech, je zákonný zástupce povinný oběd odhlásit.  

V době distanční výuky mají žáci nárok na dotovaný oběd. Obědy jsou v té době přihlášené, 

pokud je nebudete chtít odebírat, musíte si je sami odhlásit. 

!! Nevyzvednutá a neodhlášená strava propadá bez nároku na náhradu!! 

 

Obědy žáků stojí podle věkových kategorií  25,- , 27,-  a 29,-. 

 

Veškeré důležité informace jsou aktualizovány na webu 1. ZŠ – školní jídelna. 
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