
Přihlašování se ke stravování a organizace školního roku 

Vážení rodiče, strávníci, 

od 25.8.2016 se můžete přihlašovat ke stravování na pracovišti Na Brněnce 1 (vstup 
z ul. Lány – branka do zahrady vedle Gymnázia Jana Blahoslava) 

Všichni strávníci musí na nový školní rok vyplnit přihlášku ke stravování. Lze ji 
stáhnout na webových stránkách jídelny nebo je k dispozici ve vestibulu školní jídelny 
Na Brněnce. Prosím vyplňte přihlášku pečlivě a čitelně, včetně kontaktních údajů 
(telefon, e-mail). Tyto údaje jsou pro nás důležité, abychom s Vámi mohli 
komunikovat v případě problémů, anebo jsme Vás mohli informovat o stavu účtu 
stravování, atd. 

Platbu odešlete na náš účet. Nezapomeňte uvést variabilní symbol (novým 
strávníkům a strávníkům, kteří ho dosud nemají, přidělíme v jídelně)a jméno dítěte 
nebo dětí, za které platíte. 

Noví strávníci budou potřebovat ke stravování čip. Ten zakoupí za 110,- Kč ve školní 
jídelně. 

Dále je nutné sami si nastavit (přes internet, osobně, telefonicky, e-mailem) od kdy 
se bude strávník stravovat. Všechny přeplatky z června přechází na září, ale 
nebudou automaticky rozepsány. Záleží na Vás od kdy si určíte zahájení 
stravování. V týdnu od 25.8.2016 bude na internetových stránkách možno obědy 
objednávat. 

Dále je nutné dát informaci o tom, jak chcete nastavit kalendář (zda se bude dítě 
stravovat každý den, jen některé dny, nebo bude mít nastavenou odhlášku a dle 
potřeby si oběd přihlásí. 

Stravování bude zahájeno od 1.9. ve ŠJ Na Brněnce hned po zahájení školního roku 
a 2.9. na výdejně Komenského (dle rozvrhu). Od 5.9. bude možné zakoupit svačiny 
ve ŠJ Na Brněnce. 

Na výdejně Komenského nám. budeme 1.9.2016 v 10.00 h vybírat přihlášky a 
prodávat čipy. 

Těšíme se na Vás 

  

  



Školní jídelna Ivančice 

Měsíc Počet dnů v 
měsíci 

Kategorie 
7-10 let 

Kategorie 
11-14 let 

Kategorie 
15a více 

O O O 

září 2016 21 483,- 525,- 546,- 

říjen 2016 18 414,- 450,- 468,-  

listopad 2016 21 483,- 525,- 546,- 

prosinec 2016 16 368,- 400,- 416,- 

leden 2017 21 483,- 525,- 546,- 

únor 2017 19 437,- 475,- 494,- 

březen 2017 18 414,- 450,- 468,- 

duben 2017 17 391,- 425,- 442,- 

květen 2017 21 483,- 525,- 546,- 

červen 2017 22 506,- 550,- 572,- 

Do kategorie je strávník zařazen dle věku v rámci školního roku, tzn. dosáhne  

hraničního věku v období od 1.9.2016 - 31.8.2017.      

V tabulce jsou zohledněny prázdniny, ale nejsou zohledněny ředitelská volna, různé 

akce škol.         


