
Základní škola Vysoké Mýto, Jiráskova, příspěvková organizace 
                        Litomyšlské Předměstí, Jiráskova 317, 566 01 Vysoké Mýto 

 
POKYNY  PRO  STRÁVNÍKY       na  školní  rok    2022 / 2023 
 
Vážení rodiče,  
přečtěte si prosím pečlivě tyto základní pokyny, týkající se provozu naší školní jídelny. 
Každý strávník musí nejdříve vyplnit přihlášku ke stravování a donést vedoucí školní jídelny  
p. Duškové do kanceláře na 2. stupeň ZŠ (hlavní budova u vlakové zastávky). 
Vaše přihláška bude zadaná do stravovacího systému a bude platná po dobu docházky dítěte  
(strávníka) na škole. 
Způsob plateb: 
Platba inkasním příkazem (IP), v hotovosti, trvalý příkaz 
Ve své bance si sjednejte zřízení inkasního příkazu s okamžitou platností, bez omezení času. Pokud 
budete trvat na finančním limitu, doporučujeme u žáka 1000,-Kč a u dospělého 2000,-Kč. 
Bez finančních prostředků na účtu strávníka nebude možno obědy objednávat! 
 
Číslo účtu školní jídelny:     19-1323651339/0800.   
 
Vyplněnou návratku pro inkasní příkaz, vraťte co nejdříve do kanceláře školní jídelny. 
 
Každý žák pro odběr oběda používá čip, kterým si odhlašuje, /přihlašuje/ obědy a volí druhý oběd. 
Čip obdržíte při odevzdání přihlášky ke stravování a potvrzené návratky v kanceláři školní jídelny.  
Cena čipu je 60,-Kč,  za ztrátu čipu se platí 100,- Kč. Za odevzdané čipy se peníze nevracejí. 
Každý strávník má v programu školního stravování vlastní konto pod přiděleným variabilním 
symbolem. Z tohoto důvodu nelze v případě sourozenců platit jednou platbou.  
Platí zásada 1 strávník = jedna platba. 
Školní jídelna inkasuje vždy 1. - 3. pracovní den v měsíci. 
 
Způsob přihlašování a odhlašování stravy: 
 
Přihlašování oběda (ů): 

• osobně přes terminál ve školní jídelně  do 14:00 hodin 2 dny předem 
• přes internet      2 dny dopředu  ( od 11.00 -5.00 hod.) 
• telefonicky (465 424 273, 731 412 046)  do 14:00 hodin 1 den předem 

Odhlašování  oběda (ů) na následující den (dny): 
• osobně přes terminál ve školní jídelně do 14:00 hodin 
• přes internet     do 14:00 hodin ( od 11.00 – 5.00 hod.) 
• telefonicky (465 424 273, 731 412 046)  do 14:00 hodin 

 
Pokud využijete naší služby objednávky přes internet (www.zs - jiraskova.cz), bude Vám přiděleno heslo.  
První den nepřítomnosti žáka ve škole (nemoc, neplánovaná absence, opomenutí odhlášení stravy) si 
můžete oběd vyzvednout za normální (dotovanou) cenu do jídlonosiče do 10:45 -11:30hodin. Pokud tak 
neučiníte, strava propadne. Odhlášení obědů v den nemoci do 7:00 hod. 
V dalších dnech lze odebrat dítěti stravu pouze za plnou hodnotu ceny oběda. 
 
Pečlivě si přečtěte přihlášku a pokud budete mít nějaké nejasnosti, obraťte se prosím s dotazem na  
vedoucí školní jídelny p. Duškovou,  tel.: 465 424 273, 731 412 046 


