
Výše a způsob úhrady stravného  

Výše stravného se řídí: 

- vyhláškou č.   84/2005 Sb. 
- vyhláškou č. 107/2005 Sb. 

Věkové skupiny strávníků:  

1. strávníci 7 – 10 let 30,- Kč 
2. strávníci 11 – 14 let  32,- Kč 
3. strávníci 15 a více let  34,- Kč 
4. zaměstnanci   38,- Kč  
5. školní zaměstnanci 41,- Kč 
6. cizí strávníci   90,- Kč  

Naše škola se stala k 1. 2. 2014 plátcem DPH a s tím souvisí úpravy cen stravného o výši DPH, tj. 15 % 
u potravin a 21% u režijních nákladů. 

Do věkové skupiny jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodu 
1 až 3. 

První den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole se považuje za pobyt ve škole a žák má možnost, pokud 
si oběd nemohl zrušit, odebrat do jídlonosiče. Ostatní dny, kdy není přítomen ve škole, nemá nárok 
na zvýhodněné stravování a je povinen si oběd odhlásit. Pokud tak neučiní, musí obědy zaplatit v plné výši, 
včetně věcných a osobních nákladů. 

Placení stravného 

Ve školní jídelně je zaveden stravovací systém na čipy. Strávník si nejprve zakoupí čip v hodnotě 100,- Kč. 
Poté si na zřízený účet bude vkládat peníze na úhradu stravného. Při každém objednání oběda se tato 
částka poníží o hodnotu jednoho oběda. 

Vkládání finanční částky na účet je možné formou: 

1. Bezhotovostní převod na účet školy 

Banka: ČSOB 
Číslo účtu: 109134280/0300 
Variabilní číslo: desetimístné číslo, přidělené na tiskopise při odevzdání přihlášky ke stravování. 
Doporučujeme vkládat minimální částku 600,- Kč. 
Posílejte včas peníze, protože převod na náš účet trvá až 3 dny. 

2. Hotovostního vkladu v kanceláři školní jídelny 

Jen v mimořádných případech je možná úhrada v hotovosti první pondělí v měsíci školního roku v kanceláři 
školní jídelny od 7.40 – 13.30 hod. Žák si musí donést čip. 
Při hotovostním vkladu je strávníkovi (zákonnému zástupci) vystaven příjmový doklad. 

Stav konta si každý strávník může zjistit: 
- denně na obrazovce terminálu 
- osobně nebo telefonicky v kanceláři ŠJ 
- na webových stránkách Základní školy Vizovice, příspěvkové organizace (www.zsvizovice.cz) 

Ztráta nebo poškození čipu 
Ztrátu čipu nahlásí strávník vedoucí školní jídelny, která čip zablokuje na 3 dny a tím zamezí jeho 
zneužití. Pokud se čip do té doby nenajde, nebo máte čip poškozený (nefunkční), musí si strávník 
zakoupit nový čip v hodnotě 100,- Kč. Na nový čip se mu převede finanční zůstatek i objednané 
obědy ze ztraceného čipu. 
 


