
 

          Základní škola a mateřská škola Rájec-Jestřebí,           
            okres Blansko 
                         Školní 446,  679 02   Rájec-Jestřebí 
         telefon školní jídelna:  728 643 984, e-mail: serbouskova@zs-rajec.cz 

 

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ ZŠ 
Školní stravování je služba organizovaná a dotovaná státem a stát proto pro něho stanovuje poměrně 

přesná pravidla a do určité míry určuje, jak by mělo vypadat složení školních. Obecné zmínky o školním 

stravování najdeme ve školském zákoně 561/2004, ovšem skutečnou alfou a omegou je vyhláška 

107/2005 o školním stravování, která určuje, jak mají školní obědy vypadat v praxi. Vyhláška stanovuje 

dva základní požadavky: 

a) Finanční limit na nákup potravin, z nichž bude oběd připraven, respektive jeho rozmezí.  

U dětí cena stravného odpovídá pouze hodnotě potravin, která jev souladu s finančním limitem  

na nákup potravin strávníků podle jejich věkové skupiny. Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na 

dobu školního roku (období od 1. 9. - 31. 8.). 

b) Průměrnou měsíční spotřebu určitých druhů potravin na jeden oběd. (tzv. spotřební koš) 

Dalším předpisem, který výrazně koriguje provoz školních jídelen, je vyhláška 137/2004, obsahující 

hygienická pravidla, kterými se školní jídelna musí řídit. A ta jsou často tak přísná, že prakticky omezují 

přípravu určitých jídel, u některých ji dokonce vylučují. 

Žádám o vyplnění přihlášky ke stravování / k dispozici na stránkách školy/, její platnost je po celou dobu 

školní docházky v mateřské škole. 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 výhradně bezhotovostně, formou inkasních plateb/ záloh/, ve prospěch 

účtu ZŠ a MŠ Rájec - Jestřebí, okres Blansko. 

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

Číslo účtu pro zřízení inkasních plateb:  101274596/0300 

věková kategorie cena za oběd svačinky 

ZŠ 

doporučený limit 

 inkasa -  OBĚD    

doporučený limit  

inkasa - oběd + svačiny 

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

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

ZŠ 15 a více let 36,- Kč  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 31.8.2022. 

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. 

ZŠ a MŠ Rájec-Jestřebí, okres Blansko nabízí výběrový jídelní lístek – tedy oběd č.1 a oběd č.2.  

Po zaplacení zálohy a připsání na stravný účet je žák automaticky přihlášen na všechny stravné dny 

v měsíci a to na oběd č.1. Pomocí aplikace www.strava.cz je možné si obědy změnit na oběd č.2,  či oběd 

zcela odhlásit. Odhlašování obědů je plně v kompetenci rodičů. 

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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Pokyny pro rodiče nových žáků ZŠ: 

do 30.6.2022   vyplnit a odevzdat přihlášku ke stravování do 30.6.2022 
tiskopis ke stažení na stránkách školy pod záložkou „jídelna“ 

do 20.8.2022  nastavit inkaso ve prospěch účtu 101274596/0300  se splatností k 20.8.2022 
s limitem inkasa ve výši odpovídající věkové kategorii 

NEJDŘÍVE  
od 22.8.2022  

nejdříve od 22.8.2022 zakoupit čip ke stravování  
v hodnotě 120,- Kč v kanceláři vedoucí stravování. Platba pouze v hotovosti 

do 22.8.2022  nejpozději do 22.8.2022 obdrží rodiče/ zákonní zástupci e-mail  
ohledně přihlašování do aplikace www.strava.cz 

do 1.9.2022 

  
do 1.9.2022 prosím o případnou změnu obědů od 5.9.2022 

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 

 2.9.2022 první stravný den, k dispozici pouze oběd č.1 

 

Jak postupovat při:  

Přihlašování obědů • automaticky na základě uhrazené zálohy formou inkasní platby  

      je přihlášen vždy oběd č.1 

Odhlašování obědů • zcela v kompetenci rodičů přes aplikaci www.strava.cz 

• do 12:30 hodin předchozího pracovního dne 

Změna oběda • v aplikaci www.strava.cz lze měnit oběd č.1 na oběd č.2 

Nemoc • první den nemoci má žák nárok na dotovanou stravu – oběd lze odebrat 

ve školní kuchyni od 10:30 do 11:30 hodin do vlastních jídlonosičů. Čip 

s sebou! 

Aplikace www.strava.cz • PŘIHLÁŠENÍ: Jídelna: 0840 

                     Uživatel: čtyřmístný kód 

                     Heslo: shodné s uživatelem – čtyřmístný kód, heslo lze   

                                změnit v aplikaci www.strava.cz 

• pomocí aplikace je možné měnit obědy, přihlašovat, odhlašovat. 

Čip ke stravování  

a ke vstupu do školy 

• na základě přiložení čipu k terminálu ve školní jídelně, je oběd vydán 

• čip lze zakoupit od 22.8.2022 v kanceláři vedoucí stravování od 9:00  

do 12:00 hodin / po dohodě i v jinou dobu / 

Svačiny ZŠ • škola nabízí dopolední svačiny pro žáky. Cena 24,- Kč /nejsou dotované 

jako v případě školních obědů/ 

• aby se automaticky přihlašovaly, jako obědy je nutné nastavit v kartě 

strávníka – nastavuje vedoucí stravování 

• v případě zájmu o svačiny prosím o zatrhnutí v přihlášce ke stravování, 

nastavím v kartě strávníka 

• navýšit doporučený limit inkasa o 300,- Kč na svačiny 

Úhrada za stravování • bezhotovostní, vždy k 20 v měsíci inkasní platbou 

• v případě neproběhnutí inkasa – jednorázový příkaz k úhradě ve prospěch 

účtu školy 101274596/0300 s variabilním symbolem = čtyřmístná kód 

z aplikace www.strava.cz 

• ve výjimečných případech v hotovosti v kanceláři vedoucí stravování 

 

S veškerými dotazy ohledně stravování se prosím obracejte výhradně na vedoucí školní jídelny. 

Kontakty na vedoucí stravování:   

Pavlína Serbousková  
telefon 728 643 984   

e-mail: serbouskova@zs-rajec.cz  
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