
Informace ke stravování ve školní jídelně, nábř. Jana Palacha 26, Karlovy Vary 

Cena oběda:   35 Kč 

Doba výdeje:   12:00 – 15:00 h 

Na přihlášku je nutné zajistit potvrzení, že je strávníkem žákem školy a přinést ji do kanceláře 

vedoucí jídelny.  

Na září lze zaplatit hotově, ostatní měsíce převodem na účet č.  

Lze použít čip ze své školy, nutno načíst před zahájením docházky na obědy v kanceláři 

vedoucí ŠJ. 

Přihlašování obědů přes internet na www.strava.cz, zadat číslo jídelny 1561, uživatel: 

prijmeni.jmeno, heslo = variabilní symbol (bude vygenerován při přihlášení). Lze stáhnout 

aplikaci do mobilu, příp. vyřizovat v kanceláři ŠJ (12:30 – 15:00 hodin). 

Na účet lze poslat jakoukoli částku, která bude jako kredit. Nevyčerpaná částka bude 

vrácena na účet v měsíci červenci nebo po řádném ukončení stravování. 

Přihlašování a odhlašování do 15.00 hodin den předem. V případě neodhlášení oběda, lze 

přijít s kastrůlkem nebo propadá. 

Číslo účtu : 35-0803567369/0800 Česká spořitelna  

Variabilní symbol :  …………..  = číslo strávníka bude přiděleno při přihlášení  

(lze zjistit také na pokladním dokladu vydaném strávníkovi při první platbě v hotovosti). 

Do zprávy pro příjemce uveďte příjmení strávníka. 

Variabilní symbol je nutný uvádět pro identifikaci platby. 

Příkaz je nutné podat vždy do 20. dne měsíce na následující měsíc, tzn. splatnost do 20. 9. 

pro obědy na říjen, do 20. 10. pro obědy na listopad atd.  

Kontakt na vedoucí ŠJ: Jana Škutová, 607 615 954 
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