
STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ NA KARLOVĚ 

Vážení rodiče, 

  Rádi bychom Vás za Školní jídelnu Na Karlově přivítali a poprosili Vás o 

následující úkony: 

- Prosíme o vyplnění přihlášky a prohlášení o GDPR – přineste s sebou 
k přihlášení jsou také ke stažení na:  

www.jidelnakarlov.cz/soubory/prihlaska.pdf) 
- Přihlašování bude probíhat  poslední týden v srpnu tj. od 24.8.2020 do 

31.8.2020 na pokladně školní jídelny a to od  7:30 hod. do 11:00 hod. 

- Při přihlášení dítěte ke stravování je nutné zakoupit čip v ceně 150,- Kč 

Cena oběda  

- Cena za 1 oběd pro kategorii 7-10 let činí 26,- Kč (pro každou kategorii se 

počítá věk dosažený v daném školním roce)  

Placení stravného 

- Inkasem (měsíc zpět za odebraná jídla) – v případě zřízení inkasa 
doporučujeme měsíční limit 600 Kč -  variabilní symbol pro zřízení inkasa 

bude žákovi přiděleno při přihlášení ke stravě 
- Hotově (měsíc předem) na pokladně ŠJ každý pracovní den od 7:30 h. do 

10:00 h. 

Internetové přihlašování 

- Po přihlášení dostane, každý strávník přidělené přístupové kódy 

k internetovému stravování, jehož odkaz najdete na našich web stránkách  
- Na stránkách jídelny najdete také další potřebné informace o jídelně včetně 

provozního řádu. 

 Objednávání jídla 

- Jídlo lze objednat na terminálu ve školní jídelně nebo telefonicky 

 na čísle 317 723 543 

Odhlašování stravy  

- Odhlašování stravy je nutné učinit 2 dny předem na čtečkách ve školní jídelně, 

pomocí internetového systému, emailem sjkarlov@seznam.cz a nebo v 
kanceláři ŠJ, do 8:00 hodin (v tuto dobu se ukončuje počet objednaných jídel).  

- V případě nemoci lze odhlásit dítě z oběda v daný den do 8:00 hod nebo 
odebrat jídlo do jídlonosiče. Dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. zabezpečuje školní 

jídelna zvýhodněné stravování pro žáky ZŠ pouze v době jejich pobytu a první 
den neplánované nepřítomnosti ve škole. V době nemoci či prázdnin, kdy o 

děti pečuje rodina, hradí strávník cenu oběda včetně provozních nákladů.  

 

 
Veškeré potřebné informace naleznete také na www. jidelnakarlov.cz 


