
 

Vážení strávníci/zákonní zástupci. 

NABÍZÍME MOŽNOST DOTOVANÉHO STRAVOVÁNÍ PRO ŽÁKY VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ  

PŘI OU a praktická škola, Lomená 44, Brno, 617 00 

CENY STRAVY PRO ŽÁKY – pro následující školní rok. 

 

V případě zavedení trvalého příkazu ke stravování uveďte částku, podle následujících informací: 

 

Cena 1 oběda činí 31,- Kč - záloha na jeden měsíc je 651,- Kč. 

 

Celodenní stravování (snídaně, přesnídávka, oběd, večeře)  

– cena činí 91,- Kč - záloha na jeden měsíc je 1 911,- Kč. 

 

Polodenní stravování (snídaně, přesnídávka, večeře)  

– cena činí 60,- Kč - záloha na jeden měsíc 1 260,- Kč. 

 

Ceny stravy  :   snídaně – 29,- Kč ,   oběd – 31,- Kč,   večeře -  31,- Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACE KE STRAVOVÁNÍ 

1. Přihlášení do evidence stravování 

o Strávník odevzdá v kanceláři školní jídelny přihlášku. NA PŘIHLÁŠCE MUSÍ BÝT UVEDENO ČÍSLO VAŠEHO  

o ÚČTU, ze kterého budou prováděny platby. Bez tohoto údaje nebude strávník zapsán do databáze! 

o Strávník získá svůj VARIABILNÍ SYMBOL, který musí být uveden při platbě. Teprve po získání variabilního 

symbolu je možné provést platbu. POKUD BUDE VARIABILNÍ SYMBOL CHYBĚT, NEBUDE PLATBA PŘIPSÁNA 

NA STRAVOVACÍ ÚČET. 

o Po zaplacení zálohy ve výši 100,- Kč obdrží strávník čip pro objednávání a odběr stravy. Návod pro používání 

čipu je vyvěšen u objednávkového terminálu. Čip slouží strávníkovi po celou dobu využívání služeb školní 

jídelny. Při odevzdání čipu bude vrácena záloha 100,- Kč. Čip nesmí být poškozený!  

 

               Způsob platby 

o Platby stravného se provádějí pouze bezhotovostně, a to formou příkazu z bankovního účtu nebo poštovní 

poukázkou typu A. Zálohy na stravování se hradí na účet školy č.:  

7166900297 / 0100 

 

UPOZORNĚNÍ PRO ZÁJEMCE O UBYTOVÁNÍ : 

 

1) Stravné se platí na účet: 7166900297/0100 – variabilní symbol získá při 

zápisu ke stravování. 

 

2) Ubytování se platí na účet: 179237621/0100 – variabilní symbol získá při zápisu 

k ubytování. 

 

NELZE PLATIT STRAVNÉ A UBYTOVÁNÍ NA JEDEN ÚČET! 

 



o Platbu lze provádět jednorázově (měsíčně, čtvrtletně, atd.) nebo trvalým příkazem. Peníze musí být na účtu 

do 25. dne měsíc předem.  

o Při platbě je důležité správně zadat variabilní symbol (bude Vám přidělen při přihlášení ke stravování) a do 

zprávy pro příjemce napsat jméno strávníka. 

o Pokud strávník nebude mít dostatečně krytý účet záloh, terminál mu nepovolí objednávku stravy.  

 

2. Objednávání a odhlašování stravy přes terminál  

o Obědy se objednávají prostřednictvím  na webových stránkách školy nebo prostřednictvím terminálu, 

umístěného v prostorách školní jídelny, nejpozději den předem do 9:00 hod. (po této hodině je účet 

zablokován). Ve stejné době může strávník provést změnu chodu oběda. Objednat stravu lze maximálně na 

4 týdny. Každý strávník si přihlašuje a odhlašuje stravu sám. 

o Obědy se odhlašují na webových stránkách školy prostřednictvím terminálu, telefonicky na číslo 

545 234 162, nebo e-mailem: jidelna@oupslomena.cz nejpozději den předem, do 9:00 hod. 

o V případě onemocnění si může strávník první den nemoci vyzvednout objednanou stravu do jídlonosiče.  

o Neodhlášený a nevydaný oběd žáka v době nemoci bude zaúčtován za plnou cenu, včetně všech režií.  

Zákon č. 561/2004 a vyhlášky 107/2005 – oprávněnost odběru dotované stravy podléhá státní kontrole. 

o Přeplatky vzniklé na Vašem účtu budou vráceny po ukončení studia nebo na žádost zákonného zástupce 

(strávníka) a odevzdání čipu zpět na účet strávníka. 

o Objednávání přes internet je možné až máte na „kontě“ přijatou platbu. Upozorňujeme, že převod peněz 

na náš účet může trvat několik dní.  

o Na webových stránkách školy kliknete na odkaz INFORMACE PRO ŽÁKY/školní jídelna 

o Přihlásíte se do internetového objednávání. Přihlašovací jméno a heslo naleznete na přiloženém lístku. Po 

prvním přihlášení si ho můžete změnit – NIKOMU HO NESDĚLUJTE.  

o Změnu přihlašovacího jména a hesla lze provést v NASTAVENÍ (ozubené kolečko v horní černé liště vpravo. 

o  Dále si v kalendáři označíte den, na který si chcete objednat/změnit/odhlásit stravu – do 9:00 hod. den 

předem. 

o V levé části se objeví zeleně podbarvený jídelníček. Zde si vyberete stravu. 

 

Informace pro ubytované na internátě OU a praktické škole Lomená 44 – vysvětlení zkratek 

Snídaně, Oběd 1, Oběd 2, Oběd 3, Večeře 

Oběd P – tento oběd je pouze pro žáky, kteří vykonávají praxi přímo ve školní jídelně OU a PrŠ 

 

3. Ostatní informace 

 

o Terminál je přístupný v pracovní dny v době od 6:00 -  9:00 hod. a od 11:00 - 15:30 hod.  

 

o Vnitřní řád školní jídelny je k nahlédnutí k dispozici v prostorách školní jídelny (na nástěnce), v kanceláři 

školní jídelny. 

 

o PODROBNÉ INFORMACE NAJDETE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ŠKOLY: 

 

www.oupslomena.cz 

S pozdravem 

 

 

Ing.Květuše Rozmahelová 

    vedoucí školní jídelny 

 

 

http://www.oupslomena.cz/

