
Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10, příspěvková organizace 
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Základní informace ke stravování v ŠJ Holečkova 10 

platné od 1.8.2021 
 

Všechny informace ke stravování, případné změny a upřesnění naleznete zejména na našich 

webových stránkách www.sjholeckova.cz. Nově také na FCB. 

 

1. Přihlášení ke stravování 
 

Na každý školní rok se vyplňuje vždy nová „Závazná přihláška ke stravování“. 

Přihlášku vyplňte on- line na našich webových stránkách www.sjholeckova.cz, kde je k dispozici 

vždy až od 1.června končícího školního roku. 

 

Strávníci jsou automaticky přihlašováni ke stravě průběžně z měsíce na měsíc.  

Pokud se dále nechcete stravovat, musíte to neprodleně písemně oznámit do kanceláře ŠJ. 

 

 

2. Odhlášení stravy 
 

Odhlášky stravy lze provádět denně do 10.00hod na následující pracovní den. 

Pozdější odhlášky nebudou akceptovány. 

Příklad: V pátek do 10.00 hod můžete odhlásit na pondělí, pokud to nestihnete, tak pondělní stravu si 

můžete vyzvednout ve škole nebo školce, kam dítě chodí. Další dny musíte odhlásit. 

 

Odhlášky přes internet 

 Vše proběhne na WWW.strava.cz, nebo v mobilní aplikaci    Strava 

 Číslo zařízení je 0785  nastavíte pouze při prvním použití a zakliknete si pamatování 

K prvnímu přihlášení do aplikace použijete přihlašovací údaje přidělené ze ŠJ, tyto si můžete 

v aplikaci upravit na své vlastní. Uživatelské jméno je vždy jedinečné pro každého strávníka, heslo 

může být stejné.  

Dětem v MŠ odhlašujete/přihlašujete pouze obědy, svačiny budou odhlášeny/přihlášeny 

následně v kanceláři ŠJ po stažení odhlášek ze serveru. Změna se v kartě strávníka projeví až 

odpoledne po odeslání zpracovaných dat zpět na server. 

Zpětná vazba – po stažení dat ze serveru www.strava.cz Vám přijde e-mail, kde je uvedeno, co jste 

odhlásili/přihlásili, můžete si tak vše překontrolovat. 

Odhlášky formou SMS  na telefon 730 874 942 

Pošlete obyčejnou SMS, do které uvedete jméno a příjmení strávníka, stravované zařízení a 

datum od kdy do kdy chcete odhlásit. 

Zpětná vazba – z výše uvedeného čísla Vám přijde potvrzení formou SMS. 

 

 

http://www.sjholeckova.cz/
http://www.sjholeckova.cz/
http://www.strava.cz/
http://www.strava.cz/
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3. Cena stravy od 1.5.2020 – zůstává v platnosti 
 

 Děti MŠ   celodenní 42,-Kč (12+21+9) 

 Děti MŠ nad 6 let  celodenní 46,-Kč (12+25+9) 

 Žáci ZŠ 7-10let   25,-Kč 

 Žáci ZŠ 11-14let   29,-Kč 

 Žáci ZŠ 15 a více   34,-Kč 

 Cizí strávníci DPH 15%  74,-Kč 

 Cizí zaměstnanci DPH 15%  42,-Kč sníženo o příspěvek z FKSP 

 Vlastní zaměstnanci DPH 10% 40,-Kč 

 

4. Placení stravy 
 

Platí se předem, jednou částkou na celý následující měsíc!!! Stravné je nutno uhradit tak, aby 

bylo připsáno na náš účet nejpozději poslední den předcházejícího měsíce. 

(Na září je potřeba zaplatit do 31.8.). 

 

Zpravidla 20. v měsíci, přihlásíme všechny strávníky na následující měsíc. Potom podle zvoleného 

typu platby následuje jedna z níže uvedených variant, podle toho pro jakou jste se rozhodli. 

 

Platba inkasem 

Pro platbu inkasem je nutné zadat povolení ve Vaší bance ve prospěch účtu ŠJ 

166244902/0300, limit ani variabilní symbol není nutný. Pokud přesto chcete zadat limit inkasa, 

zadejte v dostatečné výši. Po přihlášení strávníků na nový měsíc, žádáme do bank o inkaso stravného, 

pokud inkaso z nějakého důvodu neprojde, posíláme upozornění e- mailem, že platba nebyla 

provedena. Po přihlášení strávníků na nový měsíc, žádáme do bank o inkaso stravného, pokud inkaso 

z nějakého důvodu neprojde, posíláme upozornění e- mailem, že platba nebyla provedena a je nutné 

uhradit stravné jednorázově (viz níže). 

 

Platba jednorázovým převodem 

Po přihlášení strávníků na nový měsíc odesíláme informační e-mail, ve kterém je předpis k platbě 

stravného, včetně variabilního symbolu platby. 

 

Lze platit také složenkou typu A 

Složenku dostanete zdarma na každé poště. Vzor vyplněné složenky naleznete na webových 

stránkách ŠJ. K tomuto typu platby je nutný variabilní symbol! 

 

Před koncem měsíce posíláme další výzvy k zaplacení stravného všem strávníkům, kteří doposud 

neuhradili stravné. 

 

Strávníci, kteří neuhradí stravné, do data uvedeného v poslední upomínce, nebo se neozvou do ŠJ, 

budou vyloučeni ze stravování, resp. bude u dětí v MŠ dán podnět k rozhodnutí o ukončení 

předškolního vzdělávání, a to v souladu s § 35 odst. 1 d) zákona 561/2001 Sb. a vzniklý dluh bude 

vymáhán soudní cestou. 

 

Vyúčtování stravného 

Závěrečné vyúčtování stravného je prováděno na konci června, všechny přeplatky jsou vráceny zpět 

na účty, ze kterých nám bylo stravné placeno.  

(Případný prázdninový provoz se hradí zvlášť) 
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5. Čipy – pro strávníky ZŠ Holečkova a ZŠ Rooseveltova 
 

Pro stravování na výše uvedených školách je nutné mít čip, kterým se strávník identifikuje při výdeji 

stravy. Čip lze získat v kanceláři ŠJ. Čip se stává Vaším majetkem!!! 

V ZŠ Holečkova slouží čipy i pro vstup do budovy školy. 

Při ztrátě nebo poškození čipu musíte zaplatit nový v plné výši. 

 

Čipy pro nové strávníky se budou prodávat od pondělí 30.8.2021. 

 

 

Čipy – pro strávníky ZŠ Nemilany 

Čip si zakoupíte v kanceláři ZŠ Nemilany. 

 

 

6. Jídlonosiče 
 

Toto platí pouze v ZŠ Holečkova, ostatní stravovaná zařízení mají svá pravidla!!! 

 

Strava do jídlonosičů je vydávána pravidelně pouze pro cizí strávníky!!!  

 

Žáci mají nárok na stravu do jídlonosiče pouze první den nemoci, na následující dny nepřítomnosti si 

stravu musí odhlásit, jinak za každý neodhlášený den budete doplácet 30,-Kč. 

 

Strava pro nemocné žáky se vydává od 11.00-11.45hod v prostoru výdeje pro cizí strávníky (okénko 

v přízemí u kanceláře ŠJ). Pokud přijdete později, musíte jít pro stravu do jídelny v patře. Po projetí 

čipu terminálem Vám bude vydána strava na talíře, nebo do jednorázových obalů, které jsou 

k dispozici v ŠJ. 

 

 

V Olomouci 18.5.2021 

Vypracovala: Bc. Pavla Hybenová – vedoucí ŠJ Holečkova 10 

 


