
Informace Školní jídelny Jindřišská k  novému školnímu roku 2021/2022

Školní rok začíná 1. 9. 2021 a v tento již jídelna bude vařit. Všichni strávníci platící převodem
z účtu budou mít od 1. 9. 2021 obědy přihlášené automaticky (musí mít zaplaceno). V 
případě, že nebude zákonný zástupce chtít, aby dítě v tento den obědvalo, je zapotřebí oběd 
odhlásit nejpozději 31. 8. 2021 do 14,00 v aplikaci www.strava.cz nebo do 1. 9. 2021 do 7,30 
SMS 774 948 006 nebo e-mailem: sj.jindrisska@seznam.cz.
Prázdninové úřední hodiny:       26. 8. 2021 – 13:00 - 16:00

    27. 8. 2021 –   8:00 - 12:00
    30. 8. 2021 – 13:00 - 16:00 
    31. 8. 2021 –   8:00 - 12:00

Září:      1. 9.2021 – 7:30 – 10:00
             2. 9. 2021 – 7:30 – 8:30
             3. 9. 2021 – 7:30 – 8:30

.
V tyto dny je možné přihlásit nového strávníka a provést platbu v hotovosti.
Během školního roku bude z hygienických důvodů možné platit obědy pouze převodem 
z účtu. Číslo účtu je: 123-2036000247/0100.
Ceny obědů: do 10 let 31 Kč
                     11-14 let 33 Kč
Čip: 150 Kč -  nevrací se a je majetkem strávníka.
.Všechny informace se dozvíte na našich nových webových stránkách www.sjjindrisska.cz

Lucie Kalendová
vedoucí ŠJ Jindřišská

Informace Školní jídelny Vodičkova (Školská 17) k     novému školnímu roku 2021/2022  

Školní rok začíná 1. 9. 2021. Noví strávníci si zakoupí ve ŠJ čip za 150 Kč. Současně obdrží 
číslo účtu a variabilní symbol. První platba za měsíc září se platí v hotovosti. Následující 
měsíc se hradí vždy jednou částkou cca od poloviny stávajícího měsíce na měsíc následující.
Strávník se přihlašuje i odhlašuje ze stravování minimálně jeden den předem.
Ceny obědů: 7 – 10 let 28 Kč

          11 – 14 let 30 Kč
          14 a více let 32 Kč

Přeplatky za uplynulý školní rok se vrací od července na daný účet strávníka (při platbě 
v hotovosti je přeplatek odečítán rovnou při placení).
Podrobnější informace jsou zveřejněny v Informacích pro rodiče na www.zsvodickova.cz  - 
odstavec Školní jídelna nebo na telefonu 222 231 665.

Jaroslava Šorfová
vedoucí ŠJ Školská - Vodičkova

http://www.zsvodickova.cz/
http://www.sjjindrisska.cz/

