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Vážení rodiče,  

věnujte prosím pozornost informacím, které se týkají organizace školního stravování v měsíci 
červnu a září 2021. 
 

Červen 2021  

1. Stravné a nedoplatky všech strávníků musí být v měsíci červnu zaplaceno do 15. 6. 2021. 

2. Odhlášky obědů na další dny bude možno vyřídit pouze do 25. 6. 2021 do 14.00 hodin. 
Po tomto datu již nebude možno obědy odhlásit.  

3. Přeplatky za stravné se převádějí do dalšího školního roku s výjimkou odcházejících žáků. 
Případné přeplatky těmto žákům budou vypláceny v hotovosti v kanceláři školní jídelny ve dnech 
28. 6. a 29. 6. 2021 platí (pro úhradu složenkou) nebo zaslány na aktuální bankovní účet (platí 
pro úhradu inkasem). Pokud strávník končí stravování a v září již nenastoupí, je nutné změnu 
co nejdříve nahlásit vedoucí školní jídelny.  

 

Školní rok 2021/2022 

Čipy/ISIC karty  

Školní jídelna přešla od 1. 9. 2020 na elektronický čipový systém. Každý strávník je povinen vlastnit 
čip nebo průkaz ISIC. Vydávání čipů a průkazů novým žákům vyřizuje paní Irena Jakešová v kanceláři 
školy č. 87. Čipy a přihlášky ke stravování nových strávníků je nutno následně načíst do stravovacího 
systému u vedoucí stravování v kanceláři školní jídelny č. 26 ve dnech 30. 8. a 31. 8. 2021, v době 
od 8.00 do 14.30 hodin. 
 
Stravování od 1. 9. 2021  

Všichni žáci, kteří se běžně stravují, jsou od 1. 9. 2021 přihlášení ke stravování.  
Požadavek stravovacích dnů (odhlašování obědů) je možno po celý školní rok dle potřeby upravit 
buď na stránkách školy pomocí ID a hesla, nebo přímo na terminálu u vchodu do školní jídelny.  
 
Platby obědů inkasem 
Prosíme o součinnost v přechodu plateb stravného ze složenek na inkasní platby. 
Strávníci, kteří dosud hradí stravné složenkou, žádáme, aby si zajistili od měsíce září 2021 povolení 
k inkasu ve své bance ve prospěch účtu školní jídelny 223530885/0300 a nahlásí tuto změnu vedoucí 
stravování.  

 

Vsetín dne 3. 6. 2021 

 

      Pavla Burdíková                Mgr. Hynek Hromada  

         vedoucí ŠJ                     ředitel školy  
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