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Stravné 2021/2022 

 Vyplňte prosím přihlášku ke stravování (ke stažení na www.ssjb.cz) – s uvedením platné e-mailové adresy, na kterou 
Vám zašleme Vaše přihlašovací údaje do systému a variabilní symbol, pod kterým budete provádět platby.  

 Každý student si zakoupí 1. 9. 2021 u vedoucí stravování (Gabriela Vágnerová) elektronický identifikátor v ceně 150 Kč, 
kterým se prokazuje v jídelně. 

 Studentům Střední školy Jana Blahoslava, kteří jsou přihlášeni ke stravování a mají zaplacené stravné, jsou obědy 
(případně celodenní strava) automaticky přihlášené. Stravu je možné odhlásit nejpozději den předem do 12:00 a to 
na portálu www.strava.cz.  

 Ostatní strávníky žádáme o objednání obědů ideálně předem na celý měsíc, a to zadáním Vašich přihlašovacích údajů 
na portálu www.strava.cz vždy do posledního dne předchozího měsíce do 12 hodin. Dále pak je možné 
odhlašování/přihlašování nejpozději den předem do 12 hodin. 

 Stravné se hradí vždy předem, a to:  
1. bankovním převodem na stravovací účet školy: ročně, pololetně, měsíčně (srpen – květen) 

č. ú.:  2202022012/2010 

v. s.: Použijte prosím symbol, který Vám bude zaslán vedoucí stravování. 

2. v hotovosti: pouze ročně (poslední týden v srpnu) nebo pololetně (poslední týden v srpnu, leden) vedoucí 
stravování 

 V souladu s vyhláškou č. 272/2021 Sb. strávníci nad 15 let hradí následující: 

Oběd    40 Kč   

Celodenní strava  120 Kč 

Příklad: Za celodenní stravu na měsíc o 20 všedních dní se hradí 2400 Kč (20 x 120 Kč). 

 Platí se za měsíce školního roku září až červen, nejpozději 19. dne předcházejícího měsíce. Platby tedy probíhají 
v období srpen až květen. Platbu v hotovosti v srpnu lze provést až poslední týden. 

 Vzhledem ke zjednodušení procesu Vás žádáme o zadání trvalého příkazu. 

 Pokud není dostatek finančních prostředků na účtu, nelze obědy objednat. 

 Případný zůstatek na účtu bude na konci školního roku ponechán do dalšího období. Na vyžádání škola zašle zůstatek 
zpět na účet odesílatele.  

 Vzhledem k instalaci našeho stravovacího systému bude přihlašování možné uskutečnit od 25. 8. 2021.  

 Konkrétní informace ohledně režimu stravování najdete ve Vnitřním řádu školní jídelny.  

 Aktuální časy výdeje obědů pro školní rok 20021/2022: 

Cizí strávníci 11:30 – 13:00 

Studenti Střední školy Jana Blahoslava 13:05 – 13:35 

Podmínky celodenního stravování jsou uvedeny ve Vnitřním řádu domova mládeže. 

 V případě otázek se prosím obracejte na vedoucí stravování Gabrielu Vágnerovou, tel.: 482 416 604 nebo 737 415 355. 

 

Těšíme se na spolupráci a přejeme dobrou chuť! 

https://www.ssjb.cz/images/dokumenty/Prihlaska_stravovani.pdf
http://www.strava.cz/
http://www.strava.cz/
https://www.ssjb.cz/images/dokumenty/Vnitrni_rad_skolni_jidelny.pdf
https://www.ssjb.cz/index.php/dokumenty/vnitrni-rad-domova-mladeze

