
Informace školní jídelny  

• Školní jídelna připravuje na výběr dvě jídla. Jídlo č. 1 je automaticky přihlášené na celý měsíc. 

Oběd č. 2 si žáci /zákonní zástupci/ volí do 14. hodiny dva dny dopředu. Volbu jídla č. 2 lze 

změnit přes terminál umístěný ve školní jídelně nebo přes internet. Přihlašovací údaje obdrží 

strávník při registraci ke školnímu stravování.  

Odebrání oběda je podmíněné včasnou úhradou, nezaplacený oběd nelze vydat.  

• Výdej stravy je prostřednictvím identifikace čipem u výdejního snímače.  

• Cena čipu je 115,-Kč, platí se hotově při nákupu u vedoucí školní jídelny. Při ztrátě čipu si 

musí strávník zakoupit čip nový. Strávník, který si čip zapomene, může požádat o náhradní 

stravenku na jeden den.  

• V době nepřítomnosti je nutné obědy odhlásit. Nejpozději téhož dne do 7.00 hodin. Na 

následující dny emailem svachova.michaela@skolasatalice.cz nebo formou sms zprávy na 

telefonní číslo 731 615 613.  

První den neplánované nepřítomnosti ve škole (např. první den nemoci) je možné oběd 

odebrat do přinesených nádob určených pro potraviny (ne však skleněných), v době od 11.15 

do 11.30 hodin u výdejního okénka z levé strany budovy školy.  

• Úhradu za stravování převeďte na účet školní jídelny 278005957/0300 VS přidělí vedoucí 

školní jídelny, trvalým příkazem dle pevně stanové částky, dobrovolně lze zaslat částku vyšší.  

 

• Zákonní zástupci nových žáků si ze školního webu mohou vytisknout přihlášku ke 

stravování, kterou vyplněnou zašlou na mailovou adresu vedoucí ŠJ nebo ji přinesou 

osobně do školy poslední týden v srpnu, případně první školní den. 

 

Platba je splatná k 15. v měsíci před měsícem stravování 15. 8. 2022 – 15. 5. 2023 

(10 plateb dle věkové kategorie), a to ve výši:  

 

Věková kategorie Cena/oběd  Platba/měsíc 

 

Žáci 7 – 10 let   29,- Kč   609,- Kč  

Žáci 11 – 14 let 32,- Kč   672,- Kč  

Žáci nad 15 let  42,- Kč   882,- Kč 
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