
1 

 

Platební a objednací podmínky. 
 

Strava se platí zálohově, vždy poslední 3 dny v měsíci v předem stanovené době (platí pro 

hotovostní platby). 

Záloha na stravu se hradí maximálně na dva měsíce dopředu. Pokud se strávník nebo zákonný 

zástupce rozhodne zaplatit zálohu na více období je tato záloha považována jako dohoda mezi 

strávníkem nebo zákonným zástupcem strávníka a školní jídelnou. 

 

      Strávníci jsou povinni stanovený termín placení obědů dodržet. Pokud si strávník z vážných 

důvodů nemohl oběd zakoupit v určených dnech, může tak učinit každý den během měsíce, a 

to vždy alespoň den předem. Noví strávníci se přihlašují den předem.  

   

   Placení stravného pro žáky a ostatní strávníky je možné:    

 

- hotovosti v určených dnech (poslední 3 dny v měsíci) 

- bezhotovostně převodem z účtu strávníka /rodičů žáka, který se stravuje ve školní jídelně/. 

  Podmínky pro bezhotovostní platby jsou uvedeny níže.  

 

 Školní jídelna preferuje bezhotovostní platby. 

 

Zákonný zástupce nezletilého strávníka musí při prvním přihlášení obědů vyplnit „Přihlášku ke 

stravování“, kterou obdrží ve školní jídelně nebo si ji stáhne na webových stránkách školní 

jídelny. 

Výše stravného: 

 

děti    7-10              23,-- Kč 

děti  11-14              25,-- Kč 

děti nad 15 let        27,-- Kč 

cizí                          68,-- Kč   včetně 15% DPH (závodní stravování a konzumace oběda v jídelně) 

cizí-jídlonosiče      65,-- Kč   včetně 15% DPH 

 

 Odhlášení, přihlášení a výběr stravy: 

 

 pouze den předem osobně nebo telefonicky na čísle 466 955 157, popřípadě také na 

čísle 466 536 748 (od 11,00-14,00 pokladní školní jídelny).    

 objednacím boxu ve Školní jídelně, Obránců míru (7,45 – 14,00 hod)    

 objednacím boxu ve Školní jídelně-výdejně, Masarykovo nám. 44 (11:30 – 14:00hod)                                                                                                           

 změny stravy je možné také zaslat na emailovou adresu: jidelna.prelouc@seznam.cz 

 další možností přihlašování a odhlašování obědů je zřízení služby objednávání přes 

internet na www.strava.cz  

 Stažení jídelníčku: www.strava.cz  kód zařízení: 0194 

 

Stravu lze objednat, odhlásit a změnit na další stravovací den pouze do 14,00 hod. 

http://www.strava.cz/
http://www.strava.cz/
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                             (platí pro všechny výše uvedené možnosti objednávání) 

 Neodhlášená nebo pozdě odhlášená strava propadá. 

Platební a objednací podmínky pro bezhotovostní úhrady 
 
     Bezhotovostní placení obědu se provádí tak, že strávník (nebo jeho rodiče) bude 
pravidelně každý měsíc nejdéle do 22. dne v měsíci převádět ze svého účtu na účet školní 
jídelny průměrnou  měsíční částku  za obědy, tj. mladší žáci 460,-- Kč,starší žáci  
a studenti 550,--Kč 

 
Č. účtu ŠJ Přelouč:    1507809524/0600 u GeMoney Banka Přelou  
 
variabilní symbol:      evidenční č. strávníka – určí ŠJ Přelouč 
 
 
    Pokud strávník dopředu ví, že nebude odebírat všechny dny v týdnu, muže si určit zálohu 
úměrně nižší a musí nahlásit v kanceláři ŠJ, které dny v týdnu bude na obědy chodit.   
  

Pozor!  
První platbu na nový školní rok je nutno provést tak, aby došla na účet školní jídelny 
do 25.srpna. 
 
Aktivace obědů na období bude provedena automaticky při připsání platby na konto 
strávníka. Pokud některý strávník si bude chtít aktivovat obědy sám přes objednací 
box ve školní jídelně nebo přes internet www.strava.cz, musí tuto skutečnost ohlásit 
v pokladně ŠJ.   
 
Pro sledování stavu „konta“, přihlášených obědů, pro odhlašování, 
přihlašování a změny druhu oběda doporučujeme využívat internetové 
objednávání na ww.strava.cz nebo přihlašovací box v jídelně. 
 
Pokud nejsou na „kontě“ peníze, nelze obědy přihlásit !!!!! 
 
Na červenec a srpen se obědy neplatí, tedy v červnu a v červenci zálohu 
neposílejte! 
 
Pozor! Noví strávníci si musí zakoupit čip nebo kartu pro výdej obědu v kanceláři pro 
prodej stravenek. 
 
Cena karty:  35,--  Kč 
Cena čipu: 120,-- Kč  
  

 

http://www.strava.cz/

