
                        ZPŮSOB PLACENÍ STRAVNÉHO 
 
S účinností od 1. 9. 2017 je možné platit obědy i svačiny pouze bankovním 
převodem a strávníci mají na výběr z těchto možností: 
 
- Inkaso - u své banky si zadáte souhlas s inkasem ve prospěch účtu školní jídelny. 
Částku limitu zvolíte tak, aby pokrývala stravné na celý měsíc, tzn. 23 obědů dle příslušné 
věkové kategorie. U strávníků odebírajících svačiny v ZŠ, se musí limit navýšit o 600,- Kč. 
U MŠ podle odebírání odpolední svačiny. První měsíc (zpravidla v září), kdy budete jídlo 
odebírat, bude 15. -17. dne stržena platba na celý stravný měsíc. V dalším měsíci bude 
částka z celého stravného měsíce ponížena o případné odhlášky v měsíci předešlém. 
 
MŠ polodenní …23 x 34,-/35,- Kč (828,-/851,-)…doporučený limit 900,--Kč 
MŠ celodenní  …23 x 45,-/46,- Kč (1035,-/1058,-)…doporučený limit 1100,--Kč 
ZŠ 7 – 10 let …23 x 28,- Kč (644,-)… dop. limit 700,- Kč (+svačiny 600,-) 
     11 – 14 let…23 x 32,- Kč (736,-)… dop. limit 800,- Kč (     -  „ -         ) 
      nad 15 let …23 x 34,- Kč (782,-) …dop. limit 850,- Kč (     - „  -        ) 

 
-Příkaz k úhradě - částka podle elektronického účtu strávníka. Stravné musí být 
zaplaceno nejpozději k 10. dni stravného měsíce.  

 

-Trvalým příkazem - zadáte si na svém účtu trvalý příkaz k úhradě s datem splatnosti 
do 10. dne v měsíci ve výši ceny oběda x 20 (počet je nižší aby nenarůstal velký 
přeplatek za dobu prázdnin nebo nemoci strávníka). V případě odebírání svačin ZŠ 
přičtěte k trvalému příkazu částku 460,- Kč. Zde je žádoucí občasná kontrola 
v elektronickém účtu strávníka, aby nedocházelo k velkému přeplatku nebo nedoplatku. 
Platí se od září do června, v MŠ lze i o prázdninách, pokud je dítě přihlášeno. 

 
Přeplatky budou vyúčtovány dle volby na přihlášce ke stravování. Při ukončení školní 
docházky nebo ukončení odběru stravy bude přeplatek vždy vrácen na účet strávníka, 
případně dle dohody s rodičem převeden na sourozence. 
 

Číslo účtu školní jídelny: 78-1398890297/0100 
 
Variabilní symbol zůstává stejný celou dobu odběru stravy a je novému strávníkovi 
oznámen spolu s přihlašovacími údaji k elektronickému účtu (přihlašovací jméno a heslo) 
po odevzdání přihlášky ke stravování 
 
Výjimku v placení obědů hotově mají cizí strávníci a důchodci ZŠ. Zde bude stravné 
placeno vždy 1. den příslušného měsíce.  

 

                                                        Stanislava Švecová, vedoucí ŠJ Netvořice 


