
Informace pro rodi če prvních t říd ve školním roce 2016/2017  
 
 
 

1. Každý strávník musí odevzdat vyplněnou přihlášku ke stravování v kanceláři školní jídelny. 
Doporučuji rodičům se zastavit v kanceláři školní jídelny před začátkem školního roku buď ještě 
teď v červnu nebo od 1. 8. 2016 do 19. 8. 2016 a pak od 26.8.2016 do 31.8.2016 od 9:00 do 
14:00 hod. (nebo po předchozí domluvě) a přihlásit své dítě ke stravování a zakoupit čip. 
Vyhnete se tím pak dlouhému čekání ve frontě 1. září. 

 
2. Každý strávník při předání přihlášky ke stravování v kanceláři ŠJ, si zakoupí čip v hodnotě 150,- 

Kč, který bude používat po celou dobu školní docházky. Čip je nevratný. 
 

3. Strávníci mají možnost výběru ze dvou druhů jídel. Objednat si je mohou přes internet či na boxu 
umístěném ve školní jídelně. Přihlašovací údaje na internet obdržíte v kanceláři ŠJ. 

 
4. Oběd u žáků do 10 let stojí 26,- Kč (do 15 let 28,- Kč a od 15 let 30,- Kč). 

 
5. Způsoby úhrady stravného: 

a) platba inkasem z účtu (doporučený způsob platby; ved. ŠJ přidělí VS a číslo účtu). Při tomto 
způsobu platby, musíte pouze 1x zadat v bance či přes internet souhlas s inkasem, a pak už se 
nemusíte o nic starat po celou dobu školní docházky. V případě, že bude mít Vaše dítě odhlášku, 
bude Vám v následujícím měsíci tento přeplatek ihned vyrovnán. Je vhodné si omezit limit pro 
strhávání stravného na 1.000,- Kč. 
b) platba trvalým příkazem z bank. účtu (ved. ŠJ přidělí variabilní symbol), platí se pravidelně 
každý měsíc 550,- Kč (tato částka platí pro děti do 10 let). Obědy se platí dopředu, tzn. že trvalý 
příkaz je vhodné zadat od srpna do května. 
Školní jídelna nevydává složenky. 
Přidělený variabilní symbol zůstává stejný po celou dobu školní docházky. 
Přeplatky se převádějí do dalšího školního roku nebo je na vyžádání vracíme. 
 
  

Č. účtu ŠJ Švehlova: 5021041568 / 5500. 
 

 Stravné se platí předem a musí být zaplacené nejpozději do 25. dne v měsíci, na následující 
měsíc. 

  
6. Obědy se odhlašují přes objednávkový systém na internetových stránkách sjp10.cz (přihlašovací 

údaje získáte v kanceláři ŠJ), tel. 272 651 251 (záznamník), mob. 774 450 030 (stačí SMS) nebo 
mailem na svehlova@sjp10.cz . Na týž den můžete obědy odhlásit do 8:00 hodin. Pokud dítě 
onemocní náhle a odhláška na ten den nemůže již být přijata, má rodič nárok si první den 
zaplacený oběd vyzvednout do přinesené (čisté) nádoby v době od 11.30 do 11.40 hod, ostatní 
dny je již třeba odhlásit. Pokud se strávník neodhlásí je automaticky přihlášen ke stravování na 
další měsíc. V případě, že se rodič rozhodne k přerušení, nebo zrušení stravování žáka ve ŠJ, 
musí odhlášku provést písemnou formou. 
 

7.  Výdej obědů: 11:15 až 13:45 hod. 
 

8. Prázdniny a svátky jsou odhlašovány automaticky  
 

9. Další informace získáte na tel. číslech – 272 651 251 nebo 774 450 030, mailem: 
svehlova@sjp10.cz  nebo na www.sjp10.cz 

 
                         Jana Richterová, vedoucí školní jídelny Švehlova 


