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I n f o r m a c e   p r o   s t r á v n í k y   z á k l a d n í   š k o l y 
 

 

Placení stravného inkasem: 

Nejvýhodnější způsob placení stravného je formou inkasa z účtu. 

To znamená, že v bance nebo jiném peněžním ústavu zadáte povolení k inkasu 

a my si následující měsíc z vašeho účtu vezmeme částku za odebranou stravu. 

Při tomto způsobu placení nevznikají žádné přeplatky a nedoplatky. 

Pokud Vaše dítě navštěvovalo mateřskou školu  Hranická, Loučka nebo Jezernice a platilo 

stravné přes náš účet (inkasem), povolení k inkasu platí nadále. 

Pokud se jedná o nového strávníka nebo přechod z hotovosti na účet, je nutné vyplnit tiskopis. 

V tiskopisu vyplníte Váš bankovní účet, na kterém bylo zřízeno povolení k inkasu pro 

bankovní účet školní jídelny číslo 18632831/0100.  

Tiskopis obdržíte na vyžádání ve školní jídelně nebo na webových stránkách školy. 

 

Placení stravného v hotovosti: 

Při platbě v hotovosti je nutné zaplatit stravné předem na jídelně PENZION,                    

ulice Souhradní 1393 vždy poslední týden v měsíci, v době od 7.00 do 11.00 hodin. 

Vzniklé přeplatky /odhlášky/ se převádí na následující měsíc. 

Konečné vyrovnání se provádí k 30. 6. daného školního roku. 

 

Cena obědů:    dotovaná cena            včetně režie 

Žáci  ve věku  7 – 10 let  24,- Kč   75,- Kč 

  11 - 14 let  28,- Kč   79,- Kč 

  15 let a více  32,- Kč   83,- Kč 

 

Odhláška stravy je nutná den předem do 14.00 hod. 

V případě náhlého onemocnění lze stravu odhlásit týž den do 8.00 hod telefonicky 

na čísle 581 772 372 nebo si ji odebrat v jídlonosiči. 

Pokud není strava odhlášena a dítě nechodí do školy, k základní sazbě se připočítávají 

režijní náklady 51,- Kč. 

 

Za neodhlášenou stravu se neposkytuje náhrada. 

Tyto změny jsou platné od 1. 3. 2020 

 

 

V Lipníku nad Bečvou 19. 2. 2020   

                                                                                                                Alena Bláhová 

vedoucí školní jídelny 
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