
Vážení rodiče, 

 

od 19. 9. 2022 budou vydávány obědy na elektronický čip. S tím jsou spojeny tyto 

změny: 

 

 PLATBY 

 

- Provádějte na účet školní jídelny  232 80 96 77 / 0600. Uveďte jméno dítěte a variabilní symbol, který 

byl přidělen při odevzdání přihlášky a je platný po celou dobu školní docházky. Oběd bude vydán pouze 

v případě, že je řádně uhrazena platba = na účtu žáka je dostatečný kredit. 

 

 PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY 

 

- Zákonní zástupci přihlašují každý oběd samostatně. Tzn., že nejpozději v pátek 16. 9. 2022 do 10 hodin je 

NUTNÉ přihlásit obědy na pondělí 19. 9. 2022. A to i v případě, že jste měli do této doby obědy 

nahlášené.  

- Přihlašování probíhá nejlépe přes portál www.jídelna.cz, který umožňuje i stáhnutí aplikace do telefonu. 

Zde si můžete ověřit stav konta. 

- Přihláška a odhláška musí proběhnout do 10.00 hodin předcházejícího dne. Výjimkou je pondělí ráno, kdy 

je možné do 8. 00 hodin obědy přihlásit i odhlásit, na týž den, SMS na tel. číslo 420 737 107 580.  

- Přihláška či odhláška může proběhnout i mailem na jidelna.lelekovice@volny.cz. A je dokončena až po 

potvrzení vedoucí školní jídelny. 

Variabilní symbol si můžete ověřit u vedoucí školní jídelny paní Nečasové (jídelna.lelekovice@volny.cz, 

+420 737 107 580). 

- POKUD NEJSOU OBĚDY UHRAZENY, NELZE JE PŘIHLÁSIT ANI ODEBÍRAT 

- V případě nemoci žáka lze oběd první den nemoci vyzvednout. Dále je možné obědy vyzvedávat, ale 

pouze s přiráž  kou 33,- Kč/ oběd.  

 ČIP 

 

o za čip byla vybraná záloha 100,- Kč. Ta bude vrácena na konci 5. ročníku oproti čipu. Pokud jej žák 

nevrátí, záloha propadá. 

o pokud dojde ke ztrátě nebo poškození, je nutné toto neprodleně nahlásit vedoucí školní jídelny, která 

vydá nový čip za poplatek 100,- Kč 

 

--------------------------------------zde odstřihněte a podepsané vraťte následující den třídnímu učiteli-------------------------- 

 

Jméno a příjmení zákonného zástupce……………………………………………………………………………………... 

Jméno a příjmení žáka……………………………………………………………………………………………………… 

Třída………………………………………………………………………………………………………………………… 

Svým podpisem stvrzuji, že jsem se seznámil s provozním řádem školní jídelny a informacím rozumím. 

 

V Lelekovicích dne:………………………….    Podpis zákonného zástupce: 

 

        ……………………………………………… 
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