
Informace o školním stravování  
 

Cena stravy ve školním roce 2022/2023 

 

Děti do 6 let: 43,- Kč ……. záloha 870,- Kč / měsíčně 

Děti od 7 let: 49,- Kč …… záloha 990,- Kč / měsíčně 
 
 
Věková kategorie dítěte se řídí jeho věkem, kterého dosáhne kdykoliv během započatého školního roku od 
1.9. do 31.8. Toto pravidlo musíme respektovat, neboť tak nám to ukládá zákon. 
 

Způsob platby:  

      ●    V hotovosti  v kanceláři vedoucí školní jídelny do 20. dne v měsíci (na měsíc následující) 

vždy v pondělí od 7:00 do 8:00 hod. 

                                                                a ve středu od 7:00 do 8:15 hod. nebo dle dohody        

       ●   Převodem na účet  školy: 51-5660760227/0100 vždy do 20. dne v měsíci (na měsíc následující) 
                                                                                                                                  

Již přidělené VARIABILNÍ SYMBOLY  jsou platné,  noví žáci obdrží na vyžádání VARIABILNÍ SYMBOL, který 

je nutný pro identifikaci spolu se zadáním jména a příjmení dítěte či sourozenců do popisu platby.  

Platí se předem na měsíc následující, z tohoto důvodu se v září platí na měsíc září i říjen! Poslední platba 

bude v květnu 2023 i v případě trvalého příkazu (tj. do 20.5.2023 na měsíc červen 2023).  

 

Nebudou-li připsány platby na účet nebo v pokladně do uvedeného data, nebudou obědy v příštím měsíci 

dětem vydány. 

 

Vzniklé přeplatky budou převedeny do dalšího školního roku nebo v případě ukončení odběru stravy na 

požádání vráceny zpět hotově nebo na účet. V případě velkého přeplatku, budete požádáni o dřívější 

ukončení platby stravného.  

 

Odhlašování stravy:  předem  nebo do 7:00 hod. ráno!  

Přihlašování stravy: v pracovní dny do 10:00 hod. na následující den! 

 • na webových stránkách www.strava.cz 

 • v naléhavých případech telefonicky, elektronicky, sms zprávou  

 • E-mai: jidelna@zskounice.cz; Tel: 321 695 873 – linka 106; nebo 722 207 002 

  
Stravu odhlašujte ve školní jídelně, jinak nebude odečtena! První den nepřítomnosti může být 

neodhlášená strava po dohodě vydána do vlastních nádob od 12. hod. přímo v MŠ.  

Oběd odnesený v jídlonosiči je určen k okamžité spotřebě! 

 

PŘÍPADNÉ ZMĚNY  V KONTAKTECH, BYDLIŠTI NEBO VE STRAVOVÁNÍ PROSÍME NAHLÁSIT 

CO NEJRYCHLEJI VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY! 

 

          V Kounicích 1.9.2022                                                                   Martina Nováková – vedoucí ŠJ 

http://www.strava.cz/
mailto:jidelna@zskounice.cz

