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POKYNY KE STRAVOVÁNÍ – ZŠ  

Žákovi je poskytováno školní stravování v době školního vyučování. Podmínkou 
stravování žáka ve školní jídelně je odevzdaná závazná přihláška ke stravování.  
 
Přihlášení ke stravování 
Přihlášku ke stravování s určeným variabilním symbolem obdrží žák od vedoucí 
stravování. Kontakty:  
ZŠ Komenského:  tel. 515 531 197, 724 370 197,  e-mail r.janickova@adamov.cz  
ZŠ Ronovská: tel. 515 531 194, 724 370 196, e-mail jidelna.zsron@adamov.cz 
 
Úhrada stravného: 
Strava se platí zálohově na následující měsíc nejpozději do 25.dne předch. měsíce. 

 číslo účtu ZŠ Komenského 20036–1360977389/0800 
 číslo účtu ZŠ Ronovská 030031–1360977389/0800  

je nutné vždy zadat variabilní symbol dle přihlášky 
 
Vyúčtování a vracení přeplatků probíhá 2x za školní rok – v lednu a červnu. 

Ceník obědů: 

• strávníci 7 – 10 let 30,- Kč  měsíční záloha 650 Kč 

• strávníci 11 – 14 let 32,- Kč měsíční záloha 700 Kč 

• strávníci 15 let a více 34,- Kč měsíční záloha 750 Kč 

Do věkových skupin jsou děti zařazovány v souladu s vyhláškou o školním stravování 
na dobu školního roku, ve kterém dosahují příslušného věku. 
 
Odhlášení stravy: 
Obědy lze odhlašovat den předem do 14:00, výjimečně v daný den do 7:00. 

V době nemoci si žáci nebo jejich rodiče mohou odebrat dotované jídlo do 
jídlonosiče pouze v první den nepřítomnosti strávníka ve škole, v dalších dnech 
nemoci se může strava odebírat pouze za plnou cenu oběda. 

Není-li dítě ze stravy na další dny nemoci řádně odhlášeno, uhradí rodiče cenu za 
nevyzvednuté obědy ve školní jídelně v plné výši. Rodiče jsou povinni dle vyhlášky 
o školním stravování tyto nedoplatky školní jídelně uhradit. 
 

Pedagogové nemají povinnost nepřítomné žáky v době nemoci odhlašovat!!!!!! 
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Způsob odhlašování a výběru stravy: 
ZŠ Komenského  
1. Prostřednictvím webových stránek školy – sekce Stravování  

Heslo pro přístup na objednávkový portál získáte u vedoucí stravování  
2. Pomocí čipu a terminálu v jídelně – min. 3 dny předem 
3. Prostřednictvím Edookitu – napsat zprávu vedoucí stravování, kde uvedete 

jméno, příjmení, třídu žáka (!!!) a dobu, na kterou obědy odhlašujete. 
Upozorňuji, že nestačí pouze zadat absenci nebo poslat zprávu tř. učiteli, k těmto 
informacím nemá vedoucí stravování přístup. 

4. Emailem vedoucí stravování 
5. Telefonicky (popř. sms) vedoucí stravování – jen v akutních případech 
 
ZŠ Ronovská 
1. Telefonicky (popř. sms) vedoucí stravování (sms lze psát i mimo prac. dobu) 
2. Emailem vedoucí stravování 
 
 

V Adamově dne: 1.7.2022 Mgr. Stanislav Tůma 
          ředitel školy 
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