
Informace pro strávníky-Školní jídelny Ivančice platné  
od 1.9.2021 
 

Kontakty 

Tel. 546 451 133, 602 464 809 
E-mail: info@sjivancice.cz , reditelka@sjivancice.cz 

WWW  www.sjivancice.cz  
 

Přihlášení strávníka 

K přihlášení strávníka je nutné vyplnit přihlášku ke stravování, a to na každý školní rok, neboť přihláška je součástí 
školní matriky školského zařízení. Je nutné vyplnit všechny údaje, vč. kontaktů.  

Nejpozději k zahájení stravování je nutné zakoupit bezkontaktní klíčenku (dále jen čip). Ten slouží k identifikaci 
objednané stravy u výdejového okénka a také umožňuje změnu objednávky na objednávkovém terminálu. Strávník 

má čip u sebe po celou dobu docházky ke stravování, při ukončení stravování je strávníkovi v případě vrácení čipu 
vyplacena záloha. Čip musí vrátit nepoškozený (nepokreslený, nezlomený, neokousaný, nepoškrábaný) 

 

Platba stravného 

Stravné se platí bezhotovostně na účet 86-1578600277/0100. 

Každému strávníku je přidělen Školní jídelnou variabilní symbol a tento je nutné uvádět při provádění platby. Dále do 

zprávy pro příjemce plátce uvede jméno strávníka, strávníků, pro které se platba vztahuje. 
Stravné je splatné do 20.dne předcházejícího měsíce (20.8. na září, 20.9. na říjen ….) 

Ve výjimečných případech lze platit stravné na pokladně Školní jídelny Ivančice, a to v době: 
Pondělí 7.00 – 8.00 h a 9.30-10.00 h    středa 12.30 – 13.30 h 

 
Výše stravného 

Dětský strávník je zařazen do kategorie podle věku v souladu s vyhláškou o školním stravování č. 107/2005 Sb. 

v aktuálním znění. 
V souladu s vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování jsou strávníci zařazováni do věkových skupin na dobu 

školního roku (školní rok trvá od 1.9. do 31.8. kalendářního roku), ve kterém dosáhnou uvedeného věku. Pro 
jednotlivé skupiny platí tyto ceny stravného: 

Děti do 6 let                              24,- Kč/oběd                       Přesnídávka MŠ   3-6 let   8,- Kč //  7-10 let  9,- Kč 

žáci   7 – 10  let                         27,- Kč/oběd                       Svačina MŠ        3- 6 let   7,- Kč// 7- 10 let  8,- Kč                               
žáci  11 – 14 let                         29,- Kč/oběd                       Dopolední svačina ZŠ běžná            15,- Kč /svačina                                      

žáci  15 a více let                       30,- Kč/oběd                       Dopolední svačina ZŠ výběrová        30,- Kč /svačina                                      
cizí strávníci, zaměstnanci škol    75,- Kč/oběd    
 

Čip                                            záloha 110,-Kč 
 

Výběr stravy 
Strávník vybírá z aktuálního jídelníčku, zpravidla je možnost menu 1 a 2. Jídelníček je zveřejňován nejpozději ve 

středu, a to na nástěnce v jídelně, ve vestibulu škol, na webových stránkách jídelny a v internetovém objednávání. 
Výběr je možné provést následujícím způsobem: 

- Pomocí čipu na objednávkovém terminálu  

- Osobně u stravenkářky 
- Telefonicky na č. 546 451 133 nebo 602 464 809 (ne SMS) 

- Internetem na www.sjivancice.cz v sekci Objednávky obědů kliknutím na odkaz 
http://strav.nasejidelna.cz/0046 (pro strávníky Na Brněnce 1, ZŠ a MŠ Bratčice) nebo 

http://strav.nasejidelna.cz/0056 (pro strávníky výdejny Komenského nám.) pomocí přihlašovacího jména a 

hesla (strávník obdrží při zahájení stravování) 
 

Odhlašování stravy 
V případě plánované nepřítomnosti je nutné odhlásit stravování, a to prostřednictvím telefonu, e-mailu, na 

objednávkovém terminálu, osobně nejpozději ve 14.00 h předchozí pracovní den. Prostřednictvím internetového 
objednávání 48 h předem (nevztahuje se na víkendy, svátky a prázdniny). 

Po dobu nemoci nemá strávník na odběr stravy nárok (§119 zák. 561/2004 Sb. –školský zákon, vyzvednout si může 

pouze první den do jídlonosičů (výdej od 11.00 do 11.30 – Na Brněnce, a 11.15 -11.30 – výdejna Komenského) 
 

Dietní stravování 
Pokud strávník prokáže lékařským potvrzením, že jeho zdravotní stav vyžaduje dietní stravování (bezlepkovou, 

bezmléčnou, šetřící dietu nebo vyloučení určitých alergenů), lze se s jídelnou dohodnout na poskytování dietního 

stravování. Bližší informace podáme osobně. 
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