
Církevní domov mládeže Svaté Rodiny a Školní jídelna s. r. o.  

Grohova 107/10, 602 00  Brno 

 

 

INFORMACE 
 

 

Pro evidenci stravování se ve školní jídelně používá objednávkový systém se stravovacími kartami nebo 

čipy.  

 

 

1) Studenti, kteří se budou u nás stravovat, odevzdají u pokladny vyplněnou přihlášku ke stravování, 

potvrzenou ze školy. Tato přihláška platí pouze jeden školní rok. Jestliže se strávník bude chtít 

stravovat i v dalším roce, předloží před začátkem nového školního roku znovu potvrzenou přihlášku 

o pokračování ve studiu.  

 

2) Studenti si zakoupí stravovací kartu za poplatek 100,- Kč nebo čip za poplatek 115,- Kč. Karta 

nebo čip platí po celou dobu studia, při vrácení nepoškozené karty nebo čipu (nesmí být poškrábané 

ani pomalované) budou tyto odkoupeny. Pokud čip nebo kartu ztratí, zničí nebo mu bude odcizen(a), 

ztrátu nahlásí, aby nedošlo k jeho (jejímu) zneužití a musí si v tomto případě zakoupit nový(ou). 

 

3) Cena oběda:   středoškoláci:    39,- Kč  

    žáci (do 15 let)   35,- Kč 

 

4) Platba se provádí:   

a) bankovním převodem číslo účtu pro platbu: 2481149621/0100 

Jako variabilní symbol uvést datum narození (např. 010103), do poznámky uvést jméno 

strávníka a účel platby (strava).  

Nejlépe si zavést stálý měsíční příkaz, peníze se přesouvají do dalšího měsíce a na konci roku 

do dalšího ročníku. Při ukončení stravování je konto zrušeno a peníze vráceny na účet rodičů. 

b) v hotovosti (výjimečně) na pokladně (pondělí a středa od 11.30 hod. do 14.30 hod.) 

 

5) Stravovací karta nebo čip slouží k objednávání jídel na terminálu a k výdeji stravy u výdejního 

okénka. Kartu/čip je nutné nosit stále u sebe. Každý strávník si sám určuje a objednává podle 

rozvrhu hodin a jídelníčku, na které jídlo se přihlásí. Má možnost si objednat až na 4 týdny dopředu, 

nejpozději však do 8 hod. na následující den. Peníze, vložené na účet, se strávníkovi odečítají 

momentem objednání stravy. Proto je v jeho zájmu, nemůže-li objednané jídlo odebrat, jídlo odhlásit, 

buď sám – u terminálu, nebo telefonicky na tel. 538 711 137, mobil: 737 592 712 p. Mezuláníková 

Marie – vedoucí stravování. Také např. po nemoci, si mohou studenti zajistit stravu telefonicky.  

 

6) Nejlépe je si jídlo objednávat i odhlašovat přes internet: 

www.strava.cz 

zařízení: 1389 

uživatel: příjmeníjméno (např. novakpavel) 

heslo: příjmeníjméno (každý uživatel si ho po prvním přihlášení sám změní)    

 

7) Vyřizování karet/čipů se bude provádět ve středu 24. 8. 2022 a v pondělí 29. 8. 2022 od 8.00                 

do 12.00 hod. a u vedoucí stravování. Dále pak ve školním roce v úřední hodiny v pondělí a středu 

od 11.30 do 14.30 hod., popřípadě dle potřeby ve školním roce. 

 

8) Každý student si nosí svůj příbor. 

 

http://www.strava.cz/

