
Pokyny pro nové strávníky 
 

Vážení rodiče, vážení budoucí strávníci,  
 
přečtěte si prosím velmi pečlivě základní pokyny týkající se provozu školní jídelny Základní školy 

Třebechovice pod Orebem, který je řízen počítačovým stravovacím systémem.  

 
1/ Každý strávník musí nejprve vyplnit přihlášku ke stravování, která je přílohou těchto pokynů 

nebo ji obdržíte v kanceláři školní jídelny.  
 
2/ Vyplněnou přihlášku odevzdejte třídnímu učiteli nebo v kanceláři školní jídelny, kde budete 

zaregistrováni. Ke stravování Vám bude vydán proti záloze ve výši 150,- Kč stravovací čip. Čip 
slouží k výdeji obědů a zároveň k objednávání na boxu v jídelně. Dále obdržíte návod na registraci 

do internetového objednávání a přihlašovací údaje.  
 
3/ Po registraci je třeba vložit na účet školní jídelny částku, která pokryje úhradu obědů minimálně 

na 1 měsíc. Máte- li účet u některého z peněžních ústavů, doporučujeme využít převodního příkazu 
či zadat trvalý příkaz. V tomto případě je nutné si uvědomit, že převod peněz trvá někdy i několik 

dnů. Pro přímou platbu na pokladně banky dodržte bezpodmínečně následující pokyny pro přesné 
vyplnění. Vždy uvádějte tyto údaje: 
 

 číslo účtu školní jídelny:   43-3588050247 / 0100      (Komerční banka) 
( u některých bank se uvádí jako předčíslí číslo před pomlčkou) 

 variabilní symbol (označen  jako VS) = evidenční číslo strávníka – dítěte 

                   
konstantní symbol – při placení složenkou 379 , pro placení převod. příkazem 558.  

Pokud bude některý symbol zapsán chybně, vzniká problém s identifikací p látce a dochází ke 
zbytečnému dohledávání.  

Každý strávník má v paměti stravovacího systému vedeno vlastní konto pod evidenčním číslem.  
Z tohoto důvodu nelze v případě sourozenců platit jednou složenkou.  
Platí zásada: jeden strávník = jedna platba (složenka). 

 
4/ První oběd obdrží nový strávník třetí pracovní den po připsání úhrady na účet jídelny. Vložíte-li 

peníze do naší banky v pondělí, v úterý ráno je Vaše platba ve výpisu, který dostáváme z banky 
pomocí internetu. Na úterý se potraviny připravují podle počtu strávníků evidovaného počítačem  
v pondělí ve 13.00 hodin. První oběd obdržíte po objednání na boxu či telefonicky  ve středu.  

Z uvedeného vyplývá, že je potřebné vkládat platbu do banky nejpozději v den, kdy na kontě budou 
peníze ještě na dva, ale raději tři obědy.  

 
5/ Systém umožňuje strávníkovi vybrat si z nabídky dvou obědů. Každý strávník si musí obědy  

přihlásit sám:  v době od   9.30 do 13.50 hodin na boxu ve školní jídelně, 

    a celých 24 hodin na adrese www.e-jidelnicek.cz, 

 (po zadání přihlašovacích údajů, které každý obdrží při zápisu ke stravování). 

 
Obědy lze objednat pouze do výše kreditu na kontě strávníka. Kredit – zůstatek na kontě je uveden 
na objednávkovém boxu i  na internetu.  

Jídelníček je připravován na celý měsíc a objednat ho lze vždy poslední týden v měsíci.  
Je nutné sledovat  objednávky (zvláště u žáků 1.- 3. tříd), popřípadě si je z internetu vždy 

vytisknout a včas stravu doobjednávat.  
 
6/  Výdejní doba pro žáky  11.40 – 13.45 hodin, 

     výdej do jídlonosiče  11.00 – 11.15 hodin  (pro oběd v první den nemoci).  
     výdej pro ostatní strávníky  11.00 – 11.15 hodin 

http://www.e-jidelnicek.cz/


 
 
Pokud strávník ztratí čip, je třeba tuto skutečnost nahlásit v kanceláři ŠJ, kde bude čip zablokován a 

proti nové záloze vydán nový. Taktéž v případě, že strávník čip zapomene, nahlásí se v kanceláři, 
kde mu bude vydán tzv. ŽOLÍK, který strávník odevzdá u výdeje obědů kuchařce.  

 
7/ Stravu na následný den lze odhlásit na boxu do 13.00 hodin, na internetu také do 13.00 hodin, 
možnost telefonického odhlášení (tel.č. 495 592 070) pouze do 11.30 hodin. 

Dle vyhlášky č. 107 / 2005 Sb. o školním stravování nemá žák v době nemoci nárok odebírat stravu 
za dotovanou cenu. Pouze v první den nemoci je možné oběd vyzvednou do vlastních nádob  

(s čipem od 11.00 do 11.15 hodin). Ostatní dny nemoci jsou rodiče povinni odhlásit. Pokud budou 
obědy odebírány v době nemoci, bude jídelna účtovat k ceně dětského obědu i režijní a mzdové 
náklady ve výši 52,-Kč.     

Na dobu školních prázdnin a ředitelského volna je strava žákům automaticky odhlášena. 
Výlety, školy v přírodě si musí žáci odhlásit individuálně. 

Pokud strávník bez včasné omluvy přihlášený oběd neodebere, bude mu jeho hodnota z konta 
odečtena. 
 

8/ Na konci školního roku se zůstatek peněz na stravovacím účtu převádí do následného školního 
roku. 

 

9/Pokud se strávník rozhodne z jakéhokoli důvodu ukončit stravování, vyplní v kanceláři školní 
jídelny žádost o vrácení přeplatku a obdrží zpět zálohu za vrácený nepoškozený čip.  

 
10/ Ceny obědů (finanční normativ) podle  věkových kategorií  (platné od 1. 1. 2023) 

 

Žáci  7 – 10 let platba 26,- Kč/  

Žáci           11 – 14 let platba 28,- Kč/  

Žáci            nad 15 let platba 33,- Kč/ 
Ostatní strávníci nad 15 let platba 90,- Kč/  

 

Žáci jsou do jednotlivých věkových kategorií zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují 
věku podle výše uvedeného rozpisu.  

Školní rok je vymezen od 1.9. do 31.8.!! 

Finanční normativ je stanoven v souladu s finančními limity na nákup potravin uvedenými v přílo ze 

2 k vyhlášce č. 107/2005 Sb. O školním stravování.  
 
11/ Pevně věřím, že jste trpělivě a pečlivě tento text přečetli až do těchto míst. Přejeme si, aby naše 

spolupráce probíhala bez chyb a k Vaší spokojenosti. Pokud přece jenom vznikne problém, jsme 
ochotni Vaše připomínky řešit přímo v kanceláři školní jídelny, případně telefonicky na tel. čísle  

495 592 070.  
 
 V Třebechovicích pod Orebem 1. 1. 2023.                                 ………………………..                                                                                                                   

          ředitelka školy 
******************************************************************************** 

 


