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INFORMACE KE STRAVOVÁNÍ 
pro školní rok 2018/2019 

 
 
Přihlašování i odhlašování jídel probíhá přes jídelníček na webových stránkách školy nebo přes 
portál  www.jidelna.cz 
 
Pro přihlášení potřebujete přihlašovací jméno a heslo, pokud nemáte, tak přihlašovací údaje 
dostanete v kanceláři školní jídelny. 
 
Do jídelny potřebujete čip k odběru jídla, záloha je 100 Kč. 
 
Pro  oběd č. 2 je minimální počet porcí: 30. Pokud si přes portál www.jidelna.cz nenavolíte, budete 
mít automaticky navolen oběd č. 1.  
 
Volba jídel je možná dva dny předem do 14 hodin. 
 
Odhlašování jídel je den předem do 14 hodin, výjimku tvoří pouze pondělí, kdy můžete na ten den 
odhlásit žáka od 6.30 do 7.00  hodin telefonicky 730 151 066 nebo den předem prostřednictvím e-
mailu jidelna@zs-deblin.cz 
 

 ředitelské volno, státní svátky, prázdniny jsou odhlášeny automaticky 
 

 odebírání obědů do jídlonosiče je možné pouze první den nemoci 
 

 pokud jsou žáci ve škole a onemocní, mohou si odebrat oběd do jídlonosiče, ale tento 
odběr se již bude počítat jako první den nemoci, následující den si oběd odhlásí 

 
Cizí strávníci, kteří nemají dotovaný oběd, ale hradí 65 Kč/oběd, mají nárok na odběr obědů do 
jídlonosiče, ale pouze v době od 11.00 do 11. 30 hodin. 
 
Stravné se hradí do 25. dne v měsíci na následující měsíc  (tedy do 25. 8 na měsíc září) na 
stravovací účet 223176492/0600 nebo hotově v kanceláři školy či školní jídelny.  Variabilní 
symbol pro platbu: RODNÉ ČÍSLO žáka.  
 
 
 
 
 

Vedoucí školní jídelny 
Ing. Jana Sojková 
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 Ceny stravného:  

Kategorie Záloha na 20 dní Denní limit 

Celodenní MŠ 3 – 6 let 680 Kč 34 Kč/ den 

Celodenní MŠ 7 let 740 Kč 37 Kč/den 

Polodenní MŠ 3 – 6 let 540 Kč 27 Kč/den 

Polodenní MŠ 7 let 600 Kč 30 Kč/den 

ZŠ 7 – 10 let 440 Kč 22 Kč/oběd 

ZŠ 11 – 14 let 500 Kč 25 Kč/oběd 

ZŠ 15 let 520 Kč 26 Kč/oběd 

zaměstnanci 320 Kč 16 Kč/oběd (10 Kč/FKSP) 

cizí strávníci 1300 Kč 65 Kč/oběd 

 
 
 
 
  


