
                            Stravování ve školní jídelně 

- Přihláška ke stravování bude k dispozici na schůzce 14. 6.  nebo je ke stažení na webových 

stránkách školy. 

- Vyplněnou přihlášku ke stravování odevzdejte do 2. 7. 2021 osobně v nadepsané obálce       

+ 55,- Kč v hotovosti za čip na vrátnici školy popřípadě do schránky K1 , K2                                  

/  prosíme, noste přesnou částku / 

- Zakoupený čip a stvrzenka o zaplacení Vám bude předána na první informační schůzce. 

- Na základě odevzdané přihlášky Vám bude zaslán variabilní symbol a přihlašovací údaje do 

školní jídelny 

- První odeslání platby / nastavení trvalého příkazu / za stravné je 25. 8. 2021 ve výši jedné 

měsíční úplaty /stravné na září – platba probíhá vždy dopředu / 

- Nastavení trvalého příkazu:  od 25. 8. 2021 – 25. 5. 2022 na částku 704,- Kč / měsíc 

 + variabilní symbol zadaný školní jídelnou 

- Stravné musí být zaplaceno včas – nezaplacené stravné neznamená odhlášený oběd 

- Číslo účtu školní jídelny: 7034 – 72582329/0800 

- Obědy se objednávají, odhlašují a přihlašují přes internet / www.jidelna.cz , www.kvetnak.cz/ 

v případě, že nebude zvolen druh oběda, automaticky platí volba č. 1 

- Odhlašování obědů probíhá přes odhlašovací systém školní jídelny a to do 14: 00 hod. 

předešlého dne, vyjma pondělí, kdy je možné oběd odhlásit telefonicky do 7:30 hod. 

- Žák má nárok na odebrání dotované stravy pouze v době své přítomnosti ve škole, ostatní 

dny je zákonný zástupce povinen oběd odhlásit. 

- Dietní stravování je možné pouze ze zdravotních důvodů, a to na základě doložené lékařské 

zprávy.  Prosíme nahlásit včas tuto informaci do školní jídelny. 

- Vyzvedávání obědů do přinesených nádob v první den nemoci probíhá POUZE v dobu k 

tomu určenou /  11: 15 – 11: 35 / 

- Ukončení stravování během školního roku probíhá písemně /žádost o ukončení stravování / 

- Vyúčtování probíhá v červenci po účetní uzávěrce na Vámi uvedené číslo účtu. 

 

 

- První den školy tzn. ve středu 1. 9. 2021 mají všechny děti oběd odhlášen.     

Oběd je nutné si přihlásit nejpozději do pátku 27. 8 2021 

 

- Kontakt: vedoucí školní jídelny ( K1 ) Nagrantová Veronika – jidelnak1@kvetnak.cz  

                zástupce vedoucí školní jídelny (K2) Vitišová Kateřina – jidelnak2@kvetnak.cz  
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