
 Přihláška ke stravování ve ŠJ ZŠ Štefánikova, Pardubice (platná po dobu školní docházky)  
 

 

Příjmení ………………………………………………………Jméno…….……..…………………... 

 

Třída ………………………………..…Datum narození ……..…………………………………….. 

 

Číslo účtu ……………………………………………………/ ………………………………............. 

 

Variabilní symbol ……………………………………….…… Telefon …..…………………………. 
 

Jsem seznámen s vnitřním řádem ŠJ  

 

V Pardubicích ……………………………..                      …………………………………………….. 

                                                                                                            Podpis zákon.zástupce  
 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Informace ke stravování žáků ve školní jídelně ZŠ Štefánikova, Pardubice 

 

Žáci se mohou stravovat ve ŠJ po zaplacení měsíční zálohy. Obědy se vydávají na Pce kartu, kterou 

nejdříve zaregistrujte ve ŠJ.                                                                                                                

Platba záloh probíhá bezhotovostně 

- převodem z Vašeho účtu na účet ŠJ 

- složením finanční částky v hotovosti u přepážky ČSOB na účet ŠJ 

Informace pro zřízení trvalého příkazu 

Účet školní jídelny:                               2696953-0300 

Variabilní symbol (VS) platby:           bude přidělen v kanceláři školní  

Do kolonky zpráva pro plátce i příjemce uvádějte celé jméno strávníka 

Výše měsíční zálohy:                              640,-Kč            7 až 10 let                   jedna porce  32,-Kč   

                                                                  680,-Kč          11 až 14 let                   jedna porce  34,-Kč 

                                                                  740,-Kč          15 a více let                  jedna porce  37,-Kč 

Žáci jsou zařazováni do věkových skupin na dobu školního roku, ve kterém dosahují tohoto 

věku. Školní rok je od 1. 9. – 31. 8. 

 

Splátky:     první splátka 20. srpna 

                   další splátky vždy k 20. v měsíci  

                    poslední splátka 20. května  

 

- zálohy jsou stanoveny na 20 odebraných obědů (měsíční záloha)  

- výdej obědů na Pce kartu nebo čip, který lze zakoupit u ved. ŠJ za 120,--Kč(vratná záloha) 

- odběr menšího počtu obědů je nutné osobně dohodnout s vedoucí ŠJ 

- odhlašování obědů tel. na č. 466513020 nejpozději do 7:00hod daného dne nebo po internetu 

pomocí stránek www.strava.cz (tento způsob odhlašování se musí domluvit s vedoucí ŠJ) 

- obědy je nutné vždy řádně odhlašovat, protože pokud má strávník na účtu peníze je automaticky 

přihlášen ke stravování a neodebraný oběd propadá 

- ukončení stravování ihned oznamte vedoucí ŠJ 

- v době nemoci nemají žáci nárok na stravování ve ŠJ, rodiče si mohou oběd vyzvednout první den 

nemoci od 12:00 do 14:00hodin do jídlonosiče (ne do skleněných lahví) 

- první Pce kartu obdrží strávník ZŠ zdarma na základě vyplněné žádosti a přiložení fotografie, 

kterou odevzdá ve škole nebo ŠJ  

- ztrátu karty nahlaste ved. ŠJ, duplikát Pce kary stojí 50,--(pouze žáci ZŠ) 

- vyúčtování stravného za školní rok je v červenci, peníze se vrací na účet strávníka 

- vždy oznámit změnu čísla účtu 

  

http://www.strava.cz/

