
Základní škola Rumburk, Tyršova ulice 1066/2, okres Děčín, p.o. 

Pokyny pro strávníka 

Základní informace pro strávníky: 
Kontakty: 
e-mail: jídelna@zstyrsovarbk.cz 
mobilní telefon na vedoucí školní jídelny: +420 607 106 806 
Jídelníček: www.strava .cz a webových stránkách školy www.zstyrsovarbk.cz 
 
Číslo účtu: 123-2386760297/0100 
Variabilní symbol: evidenční číslo je možno zjistit u vedoucí školní jídelny 

Doba pro výdej obědů: 
Pondělí – Pátek 
11.15 – 11.40 hod. pro cizí strávníky (včetně jídlonosičů) 
11.40 – 13.55 hod.     pro žáky a zaměstnance školy (včetně jídlonosičů) 
 
 Stravování žáků, zaměstnanců a cizích strávníků je podmíněno vyplněnou přihláškou 
ke stravování a zakoupeným čipem (115,-Kč). Ve výjimečných případech lze domluvit 
s vedoucí ŠJ zálohovou platbu z důvodu krátkodobého využití čipu. 
 
 Úhrada stravného se provádí bezhotovostně na výše uvedený účet ŠJ předem do 25. 
dne v měsíci na měsíc následující. Výjimečně, dle dohody s vedoucí školní jídelny, je možno 
uhradit stravné v hotovosti. U firem, kde je podepsána smlouva o stravování, je zajištěna 
platba fakturou. 
 
 Po celou dobu stravování si každý strávník (příp. zákonný zástupce) hlídá stav svého 
konta prostřednictvím aplikace strava.cz (v menu položka konto), aby jeho výše pokryla 
náklady za stravování! V případě nulového konta nemá strávník nárok na oběd. 
 
 Vrácení přeplatku pouze na žádost strávníka popř. zákonného zástupce 
(formulář k dispozici v kanceláři vedoucí školní jídelny nebo možnost stažení na webových 
stránkách školy)! 
 
 Odhlašování obědů je možno provádět prostřednictvím elektronického systému VIS 
na www.strava.cz nejpozději den předem do 14 hod., ve výjimečných případech telefonicky 
nebo na e-mail vedoucí školní jídelny do 7.30 hod. 
 
 Zaměstnanci škol jsou v případě nemoci povinni obědy odhlásit již první den.      
Strávníci - žáci  mohou odebrat stravu za dotovanou cenu pouze první den nemoci, 
následující dny musí být odhlášeni. Pokud strávník oběd neodhlásí automaticky, platí plnou 
cenu oběda již od druhého dne nepřítomnosti včetně ostatních nákladů, tj. o 38,-Kč více. 
 V případě zájmu o stravování v dalších dnech se cena oběda navýší o režijní a osobní 

náklady v celkové výši Kč 38,-/den.  

V době nemoci bude z hygienických důvodů strávníkovi oběd vydán do jídlonosičů nebo 

plastového menu boxu. 

Přístup k účtu strávníka: www.strava.cz 

• Číslo školní jídelny: 11035 

• Přihlašovací údaje: jmeno.prijmeni (bez diakritiky, malá písmena)Heslo: pro první 

přihlášení obdržíte v kanceláři vedoucí ŠJ 
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