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Informace - školní jídelna – školní rok 2022/2023 
 

1. Všeobecné informace 

 
Dodavatel stravy PERSONNEL WELFARE Dobiášova-vývařovna pro školní stravování. 

Strávník se stravuje prostřednictvím Liberecké městské karty Opuscard. Při ztrátě je strávník 

povinen pořídit si novou kartu. Ztrátu karty neprodleně nahlaste v kanceláři ŠJ.   

Strávníkem se zájemce o stravování stává na základě písemné přihlášky ke stravování, kterou 

obdrží v kanceláři ŠJ. Zde si zároveň aktivuje svoji kartu. Následující den již může kartu 

používat k odběru oběda a objednávkám či odhláškám stravy.  

Pokud si strávník kartu zapomene, nahlásí se před výdejem stravy kuchařce. 

Vyplněnou přihláškou ke stravování je strávník automaticky přihlášen k odběru stravy pro 

všechny dny školního vyučování a to na odběr jídla číslo 1.  

V případě, že se žák přestane stravovat ve školní jídelně, je nutné včas tyto změny nahlásit v 

kanceláři ŠJ. 

 

2. Cena oběda 

 
Strávník je zařazen do stravovací skupiny podle věku, který dovrší ve školním roce                   

od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023. 

Skupina   věk    cena 1 oběd  měsíční záloha 

1. skupina           7 – 10 let  31 Kč   650 Kč 

2. skupina   11 – 14 let  33 Kč   690 Kč 

3. skupina   15 let a výše  36 Kč   760 Kč 

 

3. Platba stravného 

 
1) Trvalý příkaz 

- obědy se platí předem, termín úhrady na daný měsíc je nejpozději do 20. dne předchozího 

měsíce. Strávník je přihlášen ke stravování po obdržení platby. 

- zástupce strávníka si zařídí trvalý příkaz k úhradě ve prospěch účtu školní jídelny 

- číslo účtu. 6007502/0800, konstantní symbol 0308,  

- variabilní symbol poskytne vedoucí jídelny (slouží k identifikaci každé platby-nutný!!!). 

- zasílaná částka: měsíčně nejméně 21x cena oběda, tj. podle skupiny viz bod 2. 

- první platba nových strávníků na září proběhne hotově od 22. - 30. 8. v kanceláři 

jídelny, zde dostanete variabilní symbol pro trvalou platbu od 10/2022. 

- poslední platba k 20. 5. 2023. Trvalý příkaz je třeba každoročně obnovovat. 

- celoroční vyúčtování je prováděno v červenci po ukončení školního roku. 

- pokud bezhotovostní platba neproběhne, lze obědy zaplatit hotově v kanceláři ŠJ. 

 

2) Hotovostní platba 

- probíhá vždy poslední 3 pracovní dny v měsíci a první pracovní den v následujícím 

měsíci do 7,45 hodin v kanceláři vedoucí školní jídelny. 

- platbu provádějte vždy jednou měsíčně na celý měsíc. 

- Noví strávníci platí první měsíc vždy hotově, s sebou městskou kartu! 
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4. Přihlašování a odhlašování obědů 
 

Denní výběr ze 2-3 hlavních chodů. Každý strávník je automaticky přihlášen k odběru jídla č. 1. 

Pro objednávku jídel 2,3 a odhlášky použijte: 

1) objednávkový snímač ve školní jídelně 

2) webové stránky: www.zsbroumovska.cz (sekce o škole / jídelna),  

3) www.strava.cz (číslo zařízení 2339, uživatel: jmeno.prijmeni (malými písmeny bez 

diakritiky např.jan.novak), heslo: den a měsíc narození (čtyřmístné číslo, např. 0503 = 5. 

března). Po prvním přihlášení si heslo změňte a doplňte kontaktní email pro 

případnou ztrátu a obnovení hesla. 

4) mobilní aplikace strava.cz pro zařízení s operačním programem Android, volně ke 

stažení na google play. Přihlášení je stejné jako u webové aplikace. 

 

Obědy lze přehlásit, či odhlásit vždy den předem do 12 hodin. Na pondělí volba již v pátek do 

12 hod. 

 

Možnosti odhlašování stravy při náhlé události – vždy do 7:45 daný den!!! 

 

 - telefonicky na č. 733 619 034 / 482 710 882 

 

Po 7,45 hodině nelze oběd odhlásit,  první den nepřítomnosti je možno si oběd vyzvednout do 

přinesených nádob. Následující dny je nutno odhlásit! 

  

5.Výdej obědů 
Výdejní doba obědů je od 11,30 do 13,45 hodin pro žáky a studenty. 

Vydat oběd jednotlivci nebo skupině mimo výdejní dobu je možné po předchozí domluvě s 

vedoucí stravování. Žáci základní školy a studenti střední školy vstupují do jídelny a stravují se 

pod pedagogickým dohledem. 

 

6.Cizí strávnící 
Cena jednoho oběda činí 80,-Kč. 

Doba výdeje a konzumace obědů pro cizí strávníky je od 10:55 do 11:25 hodin. 

Cizí strávníci jsou povinni opustit jídelnu před příchodem žáků a studentů. 

Provoz jídelny pro cizí strávníky může být upraven vzhledem k bezpečnostím a hygienickým 

opatřením v souvislosti s pandemií koronaviru. 

 

 

 

V Liberci 15. 6. 2022     

     

 

 

 

 

……………………………………    …………………………………… 

    Petra Kotyková                 Mgr. Martin Mikuš 

      vedoucí školního stravování          ředitel školy 

 

http://www.zsbroumovska.cz/
http://www.strava.cz/

