
INFORMACE PRO ZAČÍNAJÍCÍ STRÁVNÍKY  

Výdej obědů je na stravovací čip, který strávník zakoupí za 120,- Kč  v kanceláři školní výdejny (dále 

ŠV) nebo na ISIC kartu. Čip i karta slouží zároveň ke vstupu do budovy školy (je třeba ho nabít 

v ředitelně). Tento čip platí po celou dobu školní docházky. Pokud se znehodnotí, případně ztratí, je třeba 

koupit nový. Případnou ztrátu je nutné neprodleně oznámit v kanceláři ŠV, aby čip mohl být zablokován. 

Dva dny se lze zapisovat u výdeje oběda, nejpozději 3. den je třeba koupit nový čip. 

Kdo dosud neobdržel přihlášku ke stravování, nestáhnul si ji na webových stránkách školy, získá ji v 

kanceláři ŠV, kde vyplní: příjmení a jméno strávníka, třídu, rodné číslo, adresu, bankovní účet, 

číslo telefonu a stravovací zvyklosti.  

Vyplněnou přihlášku ke stravování je nutné odevzdat nebo poslat na adresu: Základní škola Česká 

Třebová,  

Ústecká 160, 560 03 Česká Třebová do 1. srpna.  

 

Stravné se platí bezhotovostně v Moneta Money Bank na účet školní jídelny č. 211203772/0600, a to 

nejpozději  

do 20. v měsíci. Variabilní symbol je evidenční číslo strávníka, které přiděluje vedoucí ŠV. 

 Platit je možno 2 způsoby:  

1. Zasláním platby z Vašeho účtu trvalým nebo jednorázovým příkazem (konstantní symbol 558)  

2. Složením jednorázové zálohy na jméno žáka a třídu na pobočce Moneta Money Bank, např. na půl 

roku, rok (zpoplatněno 70,- Kč).  

 

Pro zúčtování přeplatku (1x za rok – před hlavními prázdninami) vyplňte řádně na přihlášce ke stravování 

číslo Vašeho účtu. Pokud se stravují sourozenci, můžete po dohodě s pracovnicí ŠV využít placení záloh 

sloučením  

na 1 HLAVNÍHO PLÁTCE.                                                            

 

Záloha na 21 dnů        7.  -   10. LET   =     570,-- Kč          á    27,00 Kč  

                                    11.  -   14. LET   =    610,-- Kč           á    29,00 Kč        

                                    15.  -   18. LET   =    650,-- Kč           á    31,00 Kč  

Změna výše záloh probíhá již ve školním roce, kdy žák dosáhne daného věku 

 

VÝDEJ OBĚDŮ:  1.–  9. třída - výdejna na nové budově         11:20 -  13:45  hod.   

Jídla se konzumují pouze ve ŠV. Vynášení jídla z výdejny je povoleno pouze první den nemoci 

v jídlonosiči.  

Z bezpečnostních důvodů není přípustné, aby se obědy vydávaly do skleněných nádob!! 

D O P O R U Č E N Á   DOBA  PRO ODBĚR jídla v jídlonosiči je: 11:20 –13:00  

Odhlásit a případně přihlásit obědy je možné vždy jeden den předem: 

                            a) do 12:00 hodin telefonicky na číslech 465 53 53 67, nebo 736 518 044,  

                            b) do 8 hodin e-mailem -   jidelna@zs-ustecka.cz    

                                 c)  osobně v kanceláři ŠV. 

Strávníci si vybírají z nabízených obědů elektronickou formou - u vedoucí ŠV se zřídí internetový 

účet pro strávníka, rodiče tak mohou s dětmi volit obědy a kontrolovat odběr obědů dítětem. Jsou zde 

k dispozici i informace o výši konta strávníka.   

Potřebujete-li OKAMŽITĚ ODHLÁSIT anebo PŘIHLÁSIT oběd, KONTAKTUJTE KANCELÁŘ ŠV. 

Výlety, lyžařské výcviky a jiné školní akce si strávníci VČAS odhlásí.          

Další informace o vnitřním řádu školní výdejny naleznete na webových stránkách školy 

www.zs-ustecka.cz 

     



PŘIHLÁŠKA  KE  STRAVOVÁNÍ   VE  ŠKOLNÍ  VÝDEJNĚ  ZŠ  ČESKÁ TŘEBOVÁ, Ústecká ul.  

(tučně vyznačené informace je třeba vyplnit vždy při zakoupení čipu, i v případě, že čip slouží pouze ke 

vstupu do školy) 

 

Žádám o vydání čipu:     ANO  -  NE 

          
 Příjmení a jméno: ______________________________________________  
Třída: _________                           Rodné číslo:                  /      
  

Adresa bydliště: _______________________________________________ 

 

e-mailová adresa zákonného zástupce: _____________________________   
 Variabilní symbol _____________________Telefon: __________________ 

(evidenční číslo – přidělí vedoucí ŠV)  
  _________________________       /_________  
 Číslo bankovního účtu                           Kód banky       

          
 

STRAVOVACÍ     ZVYKLOSTI   

 

  
Do políčka, kdy se bude dítě stravovat, připište  ANO:      

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek      
               

          
Přihlásit od: ________________      

          
 Souhlasím se zpracováním poskytnutých údajů v souladu s Nařízením EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů pro potřeby školní výdejny při ZŠ 

Česká Třebová, Ústecká ul.  
   

V ____________________ dne_________________    

  

                                                                       Podpis zákonného zástupce ______________ 

   

        

 

 
 
 
 


