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„ Š k o l a  p r o  s p o k o j e n é  a  z d r a v é  d ě t i . “  
 

 

Informace o školním stravování 
 

Vedoucí školního stravování: Radka Volštátová 

Telefon školní výdejna: 725 448 664 

Forma úhrady stravného: 

• hotově v budově 2. stupně 

• bankovním převodem číslo účtu 5512902/0800 

 

Do naší školy jsou obědy dováženy firmou GASTRON. Žáci mají možnost výběru ze tří jídel. Placení 

obědů v hotovosti probíhá vždy poslední pracovní 3 dny v měsíci, datum a čas prodeje je vždy vyvě-

šen na prvním a druhém stupni minimálně týden dopředu. 

Obědy lze také platit trvalým příkazem a to do 15 dne v měsíci (platba na aktuální měsíc), tento způ-

sob platby je nutno předem domluvit s vedoucí výdejny. 

Odhlášení oběda může provést žák 5. – 9. třídy sám u objednávajícího boxu. V případě nemoci odhla-

šují rodiče – telefonicky, přes internet nebo písemně. 

Žáky 1. – 4. třídy odhlašují pouze rodiče. A to telefonicky, přes internet nebo písemně. 

Odhlášení obědů do 14:00 hodin (týká se také internetového odhlášení nebo přihlášení). 

V případě náhlého onemocnění, nebo jiné náhlé nepřítomnosti již nelze oběd ráno odhlásit, neboť je 

z předešlého dne objednaný. 

V tento den si oběd můžete vyzvednout do vámi přinesených jídlonosičů v době od 11:15 – 12:00 ho-

din, případně po domluvě s vedoucí výdejny. 

V dalších dnech nemoci je povinnost rodičů obědy odhlásit. Pokud tak neučiní, je zákonný zástupce 

povinen uhradit poplatek nejen ve výši finančního normativu, ale i v celkové výši, tj. včetně režijních 

nákladů hrazených zřizovatelem (vyhláška č. 107/2005 Sb.). 

 

Podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 107/2005 Sb. O školním stravování jsou strávníci rozděleni 

do tří kategorií podle věku dosaženého v daném školním roce. 

Školní rok trvá od 1. 9. do 31. 8. příslušného roku. 

 

1. kategorie 7–10 let  cena oběda 27 Kč měsíční platba 540 Kč 

2. kategorie 11–14 let  cena oběda 29 Kč měsíční platba 580 Kč 

3. kategorie 15 let a výše  cena oběda 31 Kč měsíční platba 620 Kč 

 

Jídelníček a řád školní výdejny naleznete na webových stránkách školy www.zsostasov.cz 

Objednávání přes internet probíhá na serveru www.strava.cz, ke vstupu potřebujete znát číslo jídelny 

4917, uživatelské jméno a heslo. Všechny tyto informace vám budou zaslány na uvedený email. 

Funkce objednávání přes server www.strava.cz vám umožní: 

• přihlašovat a odhlašovat obědy (uzavírka vždy do 14 hodin) 

• volit v nabídce jídel 

• kontrolovat finanční operace na kontě žáka 

• sledovat čerpání obědů 

 

Těšíme se na spokojené strávníky a přejeme mnoho úspěchů v tomto školním roce. 

 

Za kolektiv školní výdejny Radka Volštátová 

http://www.zsostasov.cz/
http://www.strava.cz/
http://www.strava.cz/

