
Základní informace strávníkovi 

 

Provoz školní jídelny SEVER, Hradec Králové je řízený počítačem. Každý nový strávník 

předá v kanceláři školní jídelny řádně vyplněnou přihlášku (dříve než zaplatí obědy). 

Peníze za obědy vložíte na účet školní jídelny v Komerční bance HK. 

 

Číslo účtu: 641 310 287 / 0100 

Variabilní symbol = identifikační číslo strávníka, které určí vedoucí ŠJ 

Konstantní symbol: 0558 – při platbě převodem z Vašeho účtu 

Specifický symbol: nevyplňovat!!! (jinak se platba nezařadí) 

Doporučujeme platbu stravného k 20. nejpozději k 25. dni na následující měsíc, aby platba 

došla včas ke strávníkovi (počítejte alespoň 3 dny od podání příkazu).  

Platí zásada: 1 strávník = 1 příkaz  

 

V případě, že stav konta strávníka je nulový, oběd nebude vydán.  

 

Cena 1 oběda od 01. 01. 2023 

žáci 07 - 10 let 30,--   (doporučená měsíční záloha cca 630,-) 

žáci 11 – 14 let           32,--   (doporučená měsíční záloha cca 672,-) 

        11 – 14 let (pro žáky sportovních tříd) 

                        48,--   (doporučená měsíční záloha cca 1.008,-) 

žáci 15 a více let       34,--   (doporučená měsíční záloha cca 714,-) 

        15 a více let (pro žáky sportovních tříd)  

                                   51,--   (doporučená měsíční záloha cca Kč 1.071,-) 

cizí strávníci            76,-- 

O případné změně budete včas informováni. 

 

Obědy se vydávají na stravovací čip. Čip platí po celou školní docházku. Při jeho ztrátě nebo 

poškození si musí strávník zakoupit nový. 

 

Každou nepřítomnost ve škole je strávník povinen sám nebo jeho zákonný zástupce ohlásit 

osobně v kanceláři ŠJ, nebo telefonicky na č. 495 407 047 nejdéle do 12.00 hod. na 

následující pracovní den. Odhlášky je též možné provést přes internet do 10.00 hod. na 

následující pracovní den.     

Na pokyn daný po těchto daných hodinách již nelze reagovat. 

První den neplánované nepřítomnosti ve škole se považuje za pobyt ve škole, proto je možné 

si oběd odebrat do jídlonosičů, jinak propadá. Za ostatní neodhlášené dny se účtuje oběd za 

plnou cenu – viz vnitřní řád ŠJ (též na webových stránkách školy). 

 

Výdej obědů do jídlonosičů:  10.45 hod.  -  11.00 hod. 

Výdej obědů pro strávníky ZŠ:  11.00 hod.  -  14.00 hod. 

 

Důležité upozornění pro strávníky, odnášející oběd v jídlonosičích. 

Jídlo je určené k přímé spotřebě. Spotřebujte do 14.00 hod. 

 

Na stav konta strávníka je možné se informovat osobně nebo telefonicky denně v době od 

6.00 hod do 14.00 hod. nebo přes Internet. 

 

L. Jurčenková       Mgr. Milan Kučera 

vedoucí školní jídelny      ředitel školy  


