
 

 ŠJ při ZŠ F.Hrubína je vybavena automatizovaným systémem objednávání a výdeje stravy.  

 

 Identifikace strávníků pomocí bezdotykového čipu  

 Cena čipu 100,- Kč při ukončení stravování vráceno za čip 50,- Kč.  

 Způsob placení stravného a jeho účtování:  

 

Placení stravného je realizováno bezhotovostně. Každý strávník poukáže příslušnou paušální 

částku odpovídající průměrné měsíční ceně stravného na stravovací účet ŠJ číslo:  

 

10006-1800008-734/0600 vedený u GE Capital Bank a.s. v Havířově.  

 

Jako variabilní symbol uvede svůj přidělený variabilní symbol. Platba stravného u žáků 

ZŠ musí být provedena v dostatečném časovém předstihu tak, aby byla připsána na účet ŠJ 

nejpozději dva dny před koncem předcházejícího měsíce. V opačném případě nebude 

strávníkovi objednána strava. Informujte se proto u Vašich peněžních ústavů, jak dlouho trvá 

převod. Doporučujeme Vám realizovat platby trvalými příkazy k úhradě. Je také možné 

poukázat stravné na libovolný počet měsíců dopředu. Ostatní strávníci si musí zajistit převod 

plateb tak, aby měli včas zajištěn dostatečný kredit na objednávku stravy z terminálu. 

  

Vyúčtování stravného bude prováděno bezhotovostně v posledním stravovacím měsíci 

školního roku. Na požádání provedeme vyúčtování ihned.  

 

 

Objednávání a rušení stravy: 

  

Objednávání pro žáky ZŠ provede pracovnice ŠJ automaticky po připsání stravného na účet 

ŠJ na celý měsíc. Ostatní strávníci si objednávají a odhlašují stravu sami na terminálu 

až do výše uhrazené částky, zůstatek kreditu je zobrazen na terminálu.  

 

Rušení stravy - provede strávník sám na terminálu ve ŠJ. Návod na použití je vyvěšen 

u terminálu. Odhlášenou stravu může opětně přihlásit. Veškeré změny lze provádět den 

dopředu na stávající a příští týden a to do 13.45 hod pracovního dne. 

 

Podle § 119 školského zákona se školní stravování uskutečňuje pouze v době pobytu ve škole 

a ve školském zařízení. Proto v době prázdnin, ředitelského volna, nemoci a jiné 

nepřítomnosti ve škole nemá dítě nárok na dotovaný oběd. V době nemoci je možno první den 

odebrat oběd do nosiče a další dny odhlásit. Pokud rodič tyto obědy neodhlásí, bude mu na 

konci měsíce provedeno doúčtování mzdových a režijních nákladů, tj. 24,- Kč na jeden oběd. 


