
Čipové klíčenky 
Od září 2020 je nutné pro odběr obědů zakoupit čipovou klíčenku (čip) v ceně 100,00 Kč, která se 

stává majetkem strávníka. Bez zakoupení čipu není odběr obědů ze školní jídelny možný. V případě 

ztráty čipu nebo jeho poškození je nutné zakoupit čip nový. 

 Internetové objednávky 
Na webových stránkách školy http://www.zspalachova.cz/skolni-jidelna/ najdete odkaz na 

internetovou samoobsluhu objednávek a odhlášek obědů. Přístupové údaje dostanete při zakoupení 

čipu. S přijatou platbou bude po domluvě provedena i objednávka obědů, kterou si můžete v této 

samoobsluze sami spravovat (odhlašovat obědy a v případě dostatečného kreditu vašeho konta také 

přihlašovat). 

Pro ty, kteří nemají k dispozici internetové připojení, zůstává vše tak, jak běželo doposud. 

Možnost platby stravného inkasem 
Rodiče, kteří budou mít o tuto formu platby stravného zájem, si ve své bance zařídí svolení k inkasu 

(s frekvencí 1x za měsíc s nastaveným limitem 700,00 Kč) pro účet školy číslo: 44838411/0100 a 

toto svolení předají vedoucí výdejny. 

 

Pro hladký průběh inkasní platby je potřeba zajistit v uvedeném termínu dostatečný finanční limit na 

účtu (dle věkové kategorie – max. 700,00 Kč na dítě). Platba na následující měsíc bude stržena z účtu 

v termínu 20. – 25. den v měsíci a strávníci budou automaticky přihlášeni na celý následující měsíc. 

V případě, že platba neprojde, je potřeba uhradit stravné v hotovosti, jinak nebude objednávka obědů 

na následující měsíc provedena. V případě odhlášených obědů bude inkasní částka automaticky 

ponížena v následující platbě. 

 

Zjednodušený postup: 

1. V bance povolit inkaso z účtu 44838411/0100, variabilní symbol neuvádět, do poznámky 

(název souhlasu) napsat jméno, příjmení a třídu žáka. 

2. Do školní jídelny doručit svolení k inkasu – obdržíte ve své bance nebo vytištěné z 

internetového bankovnictví. Doručit jej můžete osobně nebo poslat na e-mail:   

jidelna@zspalachova.cz   

3. Zajistit dostatečný limit na účtu (20. – 25. den v měsíci). 

!!! DŮLEŽITÉ!!! 

 Strávníci, kteří budou platit obědy ve školní jídelně inkasem, jsou povinni sami nahlásit ve 

školní jídelně ukončení inkasa (odchod ze školy, ukončení stravování apod.) 

 

Nová možnost platby stravného také převodem 
Převod z účtu strávníka na účet 123-2398490247/0100 školní výdejny ZŠ po obdržení 
variabilního symbolu. Variabilní symbol lze získat u vedoucí jídelny e-mailem nebo telefonicky 
– viz níže. Následné objednání obědů provede sám strávník v internetovém objednávkovém 
systému po připsání částky na jeho osobní konto. 
 Částka na osobní konto strávníka bude připsána nejpozději další pracovní den, a to po 
obdržení bankovního výpisu. 
 
Hotovostní platba bude dále probíhat dosavadním způsobem. 

 

Případné bližší informace zodpoví Věra Štěpánová, vedoucí školní výdejny: 

Tel: 606 443 777 nebo e-mail: jídelna@zspalachova.cz 
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