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Stravování pro ZŠ Turnov, Zborovská 511 - školní rok
Vážení rodiče,
dovolujeme si Vám poskytnout informace týkající se školního stravování.
Pro zařazení žáka do systému stravování je nutné vyplnit přihlášku ke stravování. Po odevzdání
přihlášky bude strávník zaevidován do systému stravování. Na základě zaevidování bude strávníkovi
přidělen variabilní symbol (dále jen VS). Tento VS je stejný po celou dobu stravování a je platný pouze
pro tyto účely.
Prostřednictvím přiděleného variabilního symbolu provedete první platbu (nabití kreditu) v celkové
výši 620 Kč na bankovní účet školy 248665399/0300 nejpozději do 31. 10. 2021.
Do poznámky uvádějte jméno a příjmení žáka
Kredit bude žákovi nahrán do systému stravování.
Doporučujeme zřídit trvalý příkaz k úhradě na další měsíce též ve výši 620 Kč. V případě
nedostatku kreditu bude mít strávník zablokováno stravování do doby, než dojde k opětovnému
dobití kreditu.
Po ukončení stravování Vám bude přeplatek zaslán na Vámi uvedený bankovní účet.
Žáci mají po celý měsíc automaticky objednaný oběd (menu č. 1).
Elektronický čip žák obdrží na začátku stravování. Tímto čipem nebo prostřednictvím internetu
(www.e-jidelnicek.cz) lze provádět odhlášky a volbu jídel z jídelníčku, a to vždy do 12:45 hodin na
následující stravovací den (např. odhlášení nebo změna menu na pondělí se musí provést do 12:45 hod.
v pátek). Ve výjimečných případech, např. kdy žák náhle onemocní, je možné provést odhlášení na ten
den do 7:00 hodin e-mailem jidelna@ohsturnov.cz nebo SMS na tel. č.: 739 803 339.
Upozorňujeme na skutečnost, že žák uhradí přihlášené jídlo, i když ho neodebral. Pamatujte vždy
na odhlášení jídla při nepřítomnosti žáka ve škole.
Ceny jídel dle vyhlášky č. 105/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů:
Oběd žáci 7-10 let
Oběd žáci 11-14 let
Oběd žáci 15 a více let

24 Kč
26 Kč
28 Kč

Uvedené ceny jsou platné pro školní rok 2021/2022.

V Turnově dne 17. září 2021
Ing. Eva Antošová
Ředitelka školy
IČ: 75129507, DIČ:CZ75129507

