
 

Základní škola Sezemice, okres Pardubice 
Jiráskova 664, 533 04 Sezemice, příspěvková organizace 

 

 

Informace školní jídelny pro školní rok 2022/2023 

Vážení zákonní zástupci,  

v naší školní jídelně je zaveden výdej obědů pomocí nainstalovaného elektronického systému. 

Znamená to výdej obědů pomocí snímačů a čipů. Ke stravování se přijímají žáci na základě doručené 

vyplněné „Přihlášky ke stravování“.  Ukončení stravování je rovněž nutné nahlásit písemně 

„Odhláškou ze stravování“. Formuláře lze vyzvednou v kanceláři školní jídelny nebo stáhnout  

z webových stránek naší školy. 

Úhrada stravného probíhá převodem z účtu strávníka (zákonného zástupce) na účet školní 

jídelny. Jídelna nepřijímá peníze v hotovosti. Pro Vás a Vaše děti z toho vyplývá následující: 

Každý strávník (zákonný zástupce žáka) si ze svého účtu zřídí TRVALÝ PŘÍKAZ k úhradě na deset 

školních měsíců, tedy první splátka v srpnu k 20. 8.  a poslední v květnu k 20. 5., s těmito údaji: 

1) Ve prospěch účtu školní jídelny č. ú.: 19-1201094319/0800  (Česká spořitelna). 

2) Jako variabilní symbol se uvádí evidenční číslo strávníka, které je přidělené školou. 

3) Konstantní symbol: 0379 

4) Splatnost je k  20. dni předcházejícího měsíce - tj. první platba k 20. srpnu na měsíc září. 

5) Částka – měsíční záloha (průměrná za 20 dní) 

 

                Strávníci   6 - 10 let  680,- Kč    ( 20 × 34,- Kč) 

                Strávníci  11 -14 let   720,- Kč    ( 20 × 36,- Kč) 

                Strávníci  15 a více let  740,- Kč    ( 20 × 37,- Kč) 

 

Pokud Vaše dítě dovrší v daném školním roce 11, případně 15 let, bude platit od měsíce 

září celý školní rok zálohu vyšší věkové kategorie. (Vyhláška č 107/2005 Sb., o školním 

strav.) 

 

Vyúčtování je prováděno 1 × v roce a to v měsíci červenci příslušného školního roku. 

Přeplatky budou vráceny na účet, ze kterého platby přicházely. Změnu č. účtu nahlaste písemně 

v kanceláři ŠJ, formulář ke stažení a další informace na www.zssezemice.cz 

Nebude-li záloha na účtu školní jídelny ke dni 31. srpna, program automaticky vyhodnotí strávníka 

bez stravování na září příslušného roku. Pokud zákonný zástupce nemá zřízen běžný účet, je třeba 

peníze na obědy složit přímo v  bance na pokladnu. I v tomto případě se nesmí zapomenout uvést 

jako variabilní symbol evidenční číslo strávníka, nutné pro správné přiřazení platby strávníka. Pokud 

se bude strávník po celý rok nebo určitou dobu stravovat nepravidelně, je možné tuto změnu 



zakódovat a přizpůsobit zálohu – její výši je nutné domluvit s vedoucí školní jídelny (telefonicky nebo 

osobně). 

Identifikace strávníků je prováděna čipem, který si strávník zakoupí v kanceláři ŠJ před zahájením 

stravování. Čip je nepřenosný a je platný po celou dobu stravování ve ŠJ. Bez platného čipu nebude 

oběd vydán. V případě ztráty (poškození) je strávník povinen zakoupit si nový. Čip slouží zároveň pro 

vstup do školy. Cena čipu je 120,- Kč. 

Přihlašování obědů:  

strávníci, kteří jsou písemně přihlášeni ke stravování, budou automaticky každý měsíc přihlášeni ke 

stravě.  Zákonní zástupci obědy pouze odhlašují např. pro nemoc dítěte! 

 

Odhlašování obědů:  

1. Webové stránky:  www.strava.cz  

               Výběr jídelny:   3215 

                Uživatelské jméno:  příjmeníjméno (dítěte, bez diakritiky a dohromady) 

                Heslo:    křestní jméno dítěte (bez diakritiky, heslo lze na webu změnit) 

       Nejpozději do 7.00 hodin ráno v den stravy! 

2. Terminál ve vestibulu školy :  do 17,00 hod předešlého dne 

3. Po telefonu :     466 931 332  do 7,00 hodin ráno 

4. Elektronickou poštou - email:   petra.brandyska@zssezemice.cz do 7,00 hodin ráno 

 

Dle zákona nemají žáci v době nemoci nárok na stravování ve školní jídelně, rodiče si mohou oběd 

vyzvednout pouze první den nemoci, kdy jej již není možné odhlásit. Oběd se vydává v prostorách 

výdeje pro cizí strávníky - parkoviště u tělocvičny do vlastních jídlonosičů. 

 

 

Případné dotazy vyřizuje vedoucí školní jídelny Petra Brandýská, tel. 466 931 332. 

 

 

 

 

Základní škola Sezemice,  
okres Pardubice 

Jiráskova 664, 533 04 Sezemice 

číslo účtu: ČS a.s. 
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IČO:  60156953 

tel:  466 931 068 
         466 931 276   
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datová schránka: 4xyqtwr 
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