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Informace pro strávníky  

Strávník je ke stravování ve školní jídelně při ZŠ F. Hrubína přihlášen na základě vyplnění 

přihlášky ke stravování, která je k dispozici ke stažení a vytištění na webu školy v Dokumentech 

ke stažení - Školní jídelna nebo u vedoucí školní jídelny. 

Od 1. září 2021 probíhají platby za stravné inkasním způsobem. Inkaso je třeba nastavit buď 

na pobočce banky, nebo prostřednictvím internetového bankovnictví. 

Stravné se hradí vždy předem; inkaso je stahováno k 15. dni v měsíci na měsíc následující. 

Příkladně 15. srpna se stahuje inkaso na měsíc září, 15. září na měsíc říjen, atd. 

Odhlášky stravy budou zohledněny v inkasu s měsíčním zpožděním – například odhlášky za 

září budou zohledněny v inkasu stahovaném v říjnu (platba na měsíc listopad). 

V případě dotazů ohledně platby kontaktujte vedoucí školní jídelny na tel. 597 578 976, 

737 117 018 nebo elektronicky na e-mail zerzanova@zshrubina.cz. 

Detailní pokyny k nastavení inkasní platby 

1. Vyplnit potvrzení k povolení inkasa (je k dispozici spolu s přihláškou ke stravování ke 

stažení a vytištění na webu školy v Dokumentech ke stažení - Školní jídelna nebo u vedoucí 

školní jídelny). 

2. a) Navštívit banku, u níž máte zřízen svůj účet, a zadat povolení k inkasu ze svého účtu 

na účet školy nebo povolit inkaso ve svém elektronickém bankovnictví:  

- název zařízení:  Základní škola F. Hrubína Havířov – Podlesí, příspěvková organizace 

- číslo účtu příjemce platby:   10006-1800008734 

- kód banky příjemce platby:  0600  

- počáteční datum účinnosti (například v případě stravování od září nutno nastavit 

stahování od srpna) 

- nezadávat variabilní ani specifický symbol  

- horní limit pro jednotlivé platby inkasa by měl být nastaven minimálně ve výši 

25násobku ceny oběda pro příslušnou kategorii (skupinu) strávníků.  

Je vhodné nastavit následující limity, například:  

 žáci  7-10 let 700,- Kč  

 žáci a studenti  11 – 14 let 800,- Kč 

 žáci a studenti  nad 15 let 900,- Kč 

 ostatní strávníci   1 600,- Kč 

b) V případě, že se z jednoho účtu stahuje více plateb, je třeba nastavit limit pro všechny 

platby (např. pokud platím za dítě 8 let a dítě 12 let, nastavím limit min. 1 500,- Kč). 
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c) Pokud dítě navštěvuje i školní družinu, platba za stravné i úplata za zájmové vzdělávání 

ve školní družině (tzv. školné) se stahuje jednou částkou. Opět je nutné o danou částku 

navýšit limit (nasčítat limity všech plateb, které budou hrazeny z jednoho účtu). 

3. Nechat si potvrdit v bance povolení inkasa pro ZŠ nebo vytisknout zadání inkasa 

z Vašeho elektronického bankovnictví. 

4. S potvrzením o povolení inkasa zajít k vedoucí školní jídelny, která údaje zavede do 

stravovacího programu. Zavedení i každá další změna v platbě musí být hlášena 

nejpozději do 10. dne v měsíci.  

5. Zajistit, aby na Vašem účtu v bance byla částka určená k inkasu vždy k 15. dni v měsíci.  

Strávníci, kteří uhradí stravu inkasním způsobem, mají automaticky objednanou stravu od 

1. dne následujícího měsíce. Pokud je strávník nemocný nebo nechce odebírat stravu od 

1. dne musí tuto skutečnost nahlásit vedoucí jídelny, nebo si sám stravu odhlásit přes 

internet.  

6. Pokud nedojde ke stažení inkasa, musí se platba uhradit v hotovosti na pokladně školy 

nejpozději do konce daného měsíce. V opačném případě neposkytne jídelna ani družina 

danou službu od 1. dne v následujícím měsíci, ale až po uhrazení.  

Objednávání a rušení stravy 

Po připsání inkasa na účet školy budou strávníkovi automaticky nastaveny obědy na všechny 

pracovní dny následujícího měsíce (mimo dny prázdnin).  

Stravné si poté odhlašuje každý ze strávníků sám, popř. mění volbu oběda v případě více jídel 

na daný den. 

Odhlášky i přihlášky obědů probíhají prostřednictvím terminálu ve školní jídelně nebo 

prostřednictvím webové aplikace. Pro první přihlášení je nutné zadat uživatelské jméno 

a heslo, které obdrží strávník při odevzdání přihlášky ke stravování.  

Změny stravy lze provádět 2 dny předem, zrušení 1 den předem do 12:00 hodin.  

Stravu lze odhlásit i telefonicky (597 578 976, 737 117 018) či e-mailem 

(zerzanova@zshrubina.cz) 

 

 

Zpracovala Ing. Lucie Futerková 

Květen 2021 


