
Vážení, 

žádám Vás o vyplnění přihlášky ke stravování a nastavení souhlasu s inkasem. Přihláška ke stravování  

je platná po celou dobu docházky dítěte. Vyplněnou přihlášku prosím odevzdejte v kanceláři vedoucí 

stravování nebo v kanceláři ZŠ a MŠ Rájec-Jestřebí, okres Blansko, případně zašlete e-mailem  

na serbouskova@zs-rajec.cz, nejpozději však do 30.6.2022. Platby za stravné jsou prováděny 

bezhotovostně, formou inkasních plateb/ záloh, ve prospěch účtu ZŠ a MŠ Rájec - Jestřebí, okres 

Blansko.  

Stravování bude probíhat od 1. 9. 2022 na základě zaplacených záloh.  

První splatnost inkasních příkazů prosím nastavte na 20.8.2022,s adekvátním limitem dle věku strávníka.  

Číslo účtu pro zřízení inkasních plateb:  101274596/0300 

 cena stravování školné svačinky 

ZŠ 
doporučený limit inkasa 

         OBĚD    /  OBĚD+SVAČINKY 

MŠ do 6 let 49,- Kč 

celodenní 

240,- - 1.400,- Kč 

MŠ do 6 let 
předškoláci 

49,- Kč 
celodenní 

osvobozeni - 1.100,- Kč 

MŠ 7 let 51,- Kč 

celodenní 

- - 1.200,- Kč 

ZŠ 7-10 let 32,- Kč / oběd - 24,- Kč 750,- Kč  /   1.100,- Kč 

ZŠ 11-14 let 35,- Kč / oběd - 24,- Kč 800,- Kč  /   1.100,- Kč 

ZŠ 15 a více let 36,- Kč / oběd - 24,- Kč  800,- Kč  /   1.100,- Kč 

 

V případě, že inkaso v 08/2022 neproběhne, je možné po dohodě uhradit v hotovosti v kanceláři vedoucí 

stravování, případně jednorázovým vkladem do 31.8.2021.Pokud nejsou na účtu strávníka peníze, strava 

není přihlášena. V případě neprovedení inkasních plateb není strávník přihlášen ke stravování ve školní 

jídelně a nemá nárok na dotovaný oběd. Nově přijatí žáci základní školy jsou povinni si zakoupit  

ke stravování ve školní jídelně čip v hodnotě 120,- Kč, který je možné vyzvednout pouze osobně, 

v kanceláři vedoucí stravování, ne však dříve než od pondělí 22.8.2022. Platba pouze hotově. 

Pokyny pro rodiče ZŠ: 

do 30.6.2022  

žáci ZŠ i MŠ 

vyplnit a odevzdat přihlášku ke stravování do 30.6.2022 

do 20.8.2022 

žáci ZŠ a MŠ 

nastavit inkaso ve prospěch účtu 101274596/0300  se splatností k 20.8.2022 

s limitem inkasa ve výši odpovídající věkové kategorii 

NEJDŘÍVE  

od 23.8.2022 

pouze žáci ZŠ 

nejdříve od 23.8.2022 zakoupit čip ke stravování  

v hodnotě 120,- Kč v kanceláři vedoucí stravování 

do 23.8.2022 
žáci ZŠ a MŠ 

nejpozději do 23.8.2022 obdrží rodiče/ zákonní zástupci e-mail  
ohledně přihlašování do aplikace www.strava.cz 

do 1.9.2022 

 do 12:30 hodin 
pouze žáci ZŠ 

do 1.9.2022 prosím o případnou změnu obědů od 2.9.2022. 

Naše ZŠ má k dispozici výběrový lístek – tedy obědy č.1 a obědy č.2. 
Jejich změnu je možné provést v aplikaci www.STRAVA.cz 

Nejpozději do 28.8.2022 obdrží všechny rodiče nově přijatých dětí na e-mail informaci, kde bude uvedeno 

přidělené číslo strávníka – čtyřmístný kód, pomocí něhož je možné měnit si obědy v základní škole  

( k dispozici výběrový jídelníček ). Děti mateřské školy nemají možnost výběru oběda.. 

S případnými dotazy ohledně stravování se prosím obracejte výhradně na vedoucí stravování,  

Pavlína Serbousková,  telefon 728 643 984 nebo e-mail: serbouskova@zs-rajec.cz  
 

Od února 2022 nabízí naše základní škola dětem možnost zakoupení svačinek, které si děti vyzvedávají 

v 9:40 hodin ve školní jídelně, kde je také konzumují. Jsou nabízeny 3 x v týdnu – pondělí, středa a pátek. 

Nejsou dotované státem / jako je tomu u školních obědů /. V případě, že o svačinky pro své děti budete 

mít zájem, prosím kontaktujte vedoucí stravování e-mailem serbouskova@zs-rajec.cz.  
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