
Vážení rodiče, 

Vzhledem k současné situaci nebude uskutečněna informativní schůzka pro nastávající první třídy, 

proto vám zasíláme informace ke školnímu stravování touto formou. 

Přihlášku na stravování a Vnitřní řád školní jídelny naleznete na webových stránkách školy www. 

zsrakovského.cz v sekci jídelna – ke stažení . Přihlášku na stravování vyplňte a zašlete obratem do 

školní jídelny na email jidelna.rakovskeho@seznam.cz nebo odevzdejte ve vrátnici školy  nejpozději 

do 26. června 2020 v době od 7,00 – 9,00 hod. 

Platba stravného je prováděna především inkasem. V přihlášce na stravování zaškrtněte platba 

inkasem Zařiďte si tedy ve vašem peněžním ústavu souhlas s inkasem na číslo účtu 0100252651/0800 

s platností od 15.8.2020 s měsíční frekvencí / doba ukončení neomezeně / s limitem 1200,- Kč.  Zde 

se variabilní symbol neuvádí. Inkasujeme vždy 20. dne předešlého měsíce na měsíc následující, 

neinkasujeme na prázdniny a odečítáme odhlášené obědy i pokud budete mít svačiny. Tato forma 

placení je nejpohodlnější a trvá po celou dobu školní docházky. Pokud někdo z vás inkaso nechce, 

kontaktujte mě, prosím, a já vám sdělím postup platby, číslo účtu a variabilní symbol. /Jiné číslo účtu 

než inkaso / 

Pokud máte již v naší škole sourozence a platbu provádíte inkasem, navyšte si pouze limit na 2 400,- 

Kč. Pokud máte na stravování více dětí, vždy navýšit o 1 200,- Kč na každé další dítě. 

Pro žáky současné přípravné třídy, kteří přecházejí do první třídy, přihlášku nevyplňujete a platba 

bude prováděna stejným způsobem jako doposud. Čip na stravování zůstává. 

Na první třídní schůzku dne 1. září si přineste 90,- Kč jako zálohu na čip na stravování, který bude 

předán po zapsání třídním učitelům.  

Přihlašování obědů a svačin přes internet 

www.strava.cz 

číslo jídelny 0330 

uživatelské jméno: příjmení. jméno / např. novak.josef / vše malé písmo  

vstupní heslo : 1234 / v nastavení uživatele zvolte vlastní / 

Doplňte informace, které chcete zasílat  a uložte  

Na stránku www.strava.cz se můžete již přihlásit, zatím však tam není ještě jídelníček /     

 

Prosím o zaslání přihlášky na stravování a zřízení souhlasu s inkasem obratem nejpozději však do 26. 

června. Nebudete muset školní jídelnu vůbec navštívit a vyhnete se tak dlouhému čekání na začátku 

školního roku. 

Bližší informace na tel. 777845256 

      Ved. ŠJ: Dagmar Rašínová  
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