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                              Informace o školním stravování 
                                 

Rodiče žáků 1. tříd  si zakoupí pro své dítě stravovací čip v hodnotě Kč 

130,- Kč.   

Tento čip budou žáci používat po celou dobu  docházky do naší školní 

jídelny. 

Na závěr školní docházky (5. třída) nepoškozený, funkční čip žák odevzdá a 

bude mu peněžní částka za čip vrácena. 

Pokud žák stravovací čip ztratí, musí si zakoupit nový. 

Placení stravného 

 

Cena stravy :  7 – 10 let       26,- Kč   

                       11 – 14 let       29,- Kč   

 

Rodiče, kteří budou platit stravné ze sporožirového nebo jiného účtu, 

si u svého peněžního ústavu zřídí povolení inkasa pro ZŠ Zámoraví, 

Kroměříž, Švabinského nábřeží 2077 

Ze sporožirového účtu        na č.ú. 100114101/0800 

Z bankovních účtů              na č.ú. 168461249/ 0300 

Dále nahlásí vedoucí ŠJ číslo účtu, ze kterého může stravné inkasovat.  

Účtuje se odebraná strava za předešlý měsíc vždy k 16. v každém měsíci. 

(za měsíc září - 16.října) 

Rodiče, kteří budou platit stravné složenkou, si složenku vyzvednou  

u vedoucí ŠJ. /v srpnu se platí stravné na září a říjen/ 

Po předložení zaplacené složenky budou žáci přihlášeni na další měsíc. 

Bez uhrazené složenky se oběd nevydá. 

Odhlašování stravy: 

1. strava se odhlašuje do 8.00 hod. 

2. přímo u vedoucí ŠJ,  

     3.   telefonicky tel. 573 502 887 /záznamník/.  

     4.   e-mailem: jidelna@zssvabinskeho.cz  

 

U strávníků platících složenkou se odhlášená strava odečte v následujících  

měsících. /Odhlášky za měsíc září, budou odečteny na složenkách na 

listopad/. 

Strava mimo jídelnu se vydává pouze 1. den nepřítomnosti žáka ve škole, 

další dny se musí odhlásit. 

První den školy se nevaří. 

Prodej čipů pro nové prvňáčky : 

Stravovací čipy se budou prodávat za hotové, ve dnech  

28. a 29. srpna 2019  od 9.00  do  16.00 hodin. 

 

Zároveň si vyzvednete složenku nebo nahlásíte číslo Vašeho účtu a vyplníte 

přihlášku ke stravování. 

http://www.zssvabinskeho.cz/

