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               Příloha provozního řádu školní jídelny  č. 1 

                               Informace  k placení stravného 
Platba inkasem z účtů 
Plátce stravného vyplní přihlášku ke stravování, kterou obdrží v pokladně ŠJ, případně si ji vytiskne 
z webových stránek školy. Zavede  souhlas s inkasem z účtu v bance  a potvrzení z banky  společně s 
přihláškou  odevzdá do pokladny školní jídelny. 
Stravné je inkasováno zálohově – zpravidla 25. den v měsíci na měsíc následující. Záloha na měsíc 
září bude inkasována z účtů 25. srpna. 
Inkasovaná záloha je násobkem vyučovacích dnů příštího měsíce a ceny oběda. Pokud strávník neměl 
do dne zhotovení inkasního příkazu odhlášené obědy, inkasuje se v plné výši. V případě odhlášených 
obědů bude záloha snížena o odhlášky uplatněné zpravidla do 15. dne běžného měsíce/včetně 
odhlášek na příští období/  Obědy odhlášené po tomto datu budou odečteny v inkasním příkazu na 
další měsíc. Peníze za obědy odhlášené po 15. květnu a během měsíce června, budou vyúčtovány 
k 30. 6. a vráceny na účet plátce stravného v červenci. Případnou změnu účtu musí plátce  
stravného oznámit školní jídelně.  
 

Příkaz k platbě z účtu 
Strávníci, kteří platí stravné na základě vlastního příkazu k úhradě, posílají po odevzdání vyplněné 
přihlášky na účet ŠJ zálohu na stravné do 20. dne běžného měsíce a ceny oběda pro příslušnou 
věkovou skupinu žáků. U platby je nutné uvádět variabilní symbol dohodnutý v jídelně.  Přeplatky   
jsou vyúčtovány  k 30. 6. a vraceny na účet plátce stravného v červenci. Změnu účtu musí plátce 
stravného oznámit  školní jídelně. 
 
Hotovostní platby 
Rodičům žáků doporučujeme zvolit některý z bezhotovostních způsobů plateb. Předejdou tak 
komplikacím ke konci každého měsíce při objednávce jídla č. 2 a 3 a též problémům spojeným 
s uchováváním hotovosti u žáků. Pro plynulý chod systému je nutné obědy zaplatit nejpozději  
předposlední pracovní den stávajícího měsíce do 8.00 hod. na měsíc následující. 
Peníze za odhlášené obědy se nevracejí hned (pokud o to žáci nepožádají prostřednictvím rodičů –  
písemně nebo telefonicky), ale o příslušnou částku bude snížena následující platba. 
Pouze za obědy odhlášené během posledního měsíce školního roku budou peníze vraceny ihned 
při odhlášce. Jejich příjem potvrdí strávník podpisem na kopii pokladního dokladu. Každý strávník 
platící hotově, má povinnost vyzvednout si v pokladně ŠJ přeplatky stravného během měsíce 
června. 
 
Srážka ze mzdy 
Tento způsob je určen pouze pro zaměstnance 1. základní školy Plzeň.  
Faktura  
Fakturou platí subjekty, které mají uzavřenou smlouvu o stravování s 1. základní školou. 
 
Každý strávník obdrží při placení i odhlášení obědů pokladní doklad, na kterém si zkontroluje 
správnost provedené operace. V případě telefonické odhlášky Vám pracovnice ŠJ sdělí číslo dokladu, 
kterým byla odhláška provedena. Pro případ reklamace si toto číslo zapište i s datem a počtem 
odhlášených obědů.  
 

Tato příloha je účinná od  11. 6. 2018 a nahrazuje přílohu z 31. 8. 2014. 

Mgr. Bc. Radek Dolenský, ředitel školy 


