
 

Informace pro strávníky školní jídelny (ŠJ) 

Podmínkou účasti na školním stravování je odevzdání vyplněné přihlášky u vedoucí ŠJ/ třídního 
učitele a pořízení ISIC karty (platí pouze pro I. ročníky), kterou je nutné aktivovat u vedoucí 
ŠJ. Do doby zaktivnění ISIC karty je možné odebírat obědy ve ŠJ po zakoupení čipu na recepci 
školy (ten je také nutné aktivovat u vedoucí ŠJ). Úhrada za čip činí 55,- Kč (jedná se o vratnou 
zálohu, po odevzdání čipu bude platba vrácena). Strávníci jsou povinni se seznámit s vnitřním 
řádem školní jídelny. 

Cena obědu, výdejní doba: 
žáci 15 let a více:    - obědy za 34,- Kč, které se vydávají od 12,00 – 13,30 hod, 
cizí strávníci:          - obědy za 81,- Kč, které se vydávají od 11,15 – 11,45 hod, 
výdej do jídlonosičů: od 11,45 – 12,00 hod. 

 
Stravování žáků během nemoci:  
V době nemoci nebo nepřítomnosti je žák povinen obědy odhlásit. Škola zabezpečuje 
dotovanou stravu pouze po dobu pobytu žáka ve škole. Dotovaný oběd může žák odebrat 
pouze první den nemoci (vyhláška o školním stravování č. 48/1993 Sb.). V případě 
neodhlášení stravy bude strávníkům doúčtován doplatek za provozní a mzdové náklady. 
   
Úhrada stravného: 

 První platba je možná v hotovosti (noví žáci). 
 Bezhotovostně na účet školy 115-921770237/0100, variabilní symbol je přidělen při 

první registraci u vedoucí školní jídelny. Variabilní symbol je nutné uvádět při každé 
platbě. 

 Doporučená výše měsíční zálohy pro žáky je 750,- Kč. 
 Platby musí být připsány na účet školy vždy do 25. dne v měsíci na následující 

měsíc. 
 V hotovosti je možnost zakoupit stravu vždy 5 dnů před koncem měsíce na následující 

měsíc a to ráno od 7.15 – 7.45 hod. a odpoledne od 12.00 – 13.00 hod. 
Přihlašování a odhlašování stravy: 

 Na portálu www.strava.cz, zařízení 7382 (uživatel: jmeno.prijmeni, heslo: evidenční 
číslo, které přidělí na základě přihlášky ke stravování vedoucí ŠJ) vždy den předem do 
9 hod. na následující den. Stravu si strávník přihlašuje sám do výše stravovacího konta. 

 Přihlášku ke stravování naleznete na www.sosbruntal.cz.  
 

Školní  jídelna  je  povinna  označovat  vyrobený  pokrm  alergenní  složkou,  které  podléhají 
legislativnímu  označení.  Přítomnost  alergenu  bude  vyznačena  na  jídelním  lístku  číslem 
označujícím alergen.       

Jídelní lístek je k dispozici na www.strava.cz.  

Kontakt:  
Jarmila Kmiťová, vedoucí školní jídelny 
tel: 554 295 245, mobil: 739 207 764, e-mail: kmitova@sosbruntal.cz                                                  
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