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Sdělení pro strávníky pro školní rok 2020/2021 

Strávnici mohou využívat tři způsoby úhrady: 
1. Úhrada v hotovosti  
2. Úhrada bezhotovostní – jednotlivými příkazy zadávanými měsíčně. 
3. Úhrada bezhotovostní – trvalým platebním příkazem na průměrnou měsíční úhradu. 

Strávníci jsou zařazováni do kategorií podle věku, kterého dosáhnou v příslušném školním roce dle bodů 1 až 4 
přílohy č. 2 k vyhlášce 107/2005 Sb. (tj. 3 – 6 let, 7 – 10 let, 11 – 14 let, nad 15 let). 

Cena jednoho oběda je pro žáky do 14 let – 27 Kč. (dovršení 14 let v daném školním roce). 
Cena jednoho oběda pro ostatní strávníky je 32 Kč. 

Úhrada v hotovosti 
Budova Gymnázia:  
provádí se v knihovně školy před začátkem příslušného měsíce s ohledem na termíny hlášení počtu obědů. 
Budova OA: 
Provádí se v kanceláři školy před začátkem příslušného měsíce s ohledem na termíny hlášení počtu obědů. 

Úhrada bezhotovostní 
Každý strávník má přiděleno čtyřmístné evidenční číslo strávníka, které zůstane stejné po celou dobu studia. Toto 
číslo mu je přiděleno při nástupu ke studiu v knihovně školy Gymnázia. 
Bezhotovostní platba se provede na účet Gymnázia, OA a JŠ s právem státní jazykové zkoušky Hodonín, 
příspěvková organizace Legionářů 813/1 vedený u Komerční banky, pobočka Hodonín. 
Číslo účtu: 3836671/0100 
V platebním příkazu nebo na poštovní poukázce musí být uveden: 

Konstantní symbol: 0308 
Variabilní symbol ve tvaru: XXXXABCDE 

Na místě XXXX se uvede identifikační číslo žáka. – každý žák si vyzvedne v knihovně školy  
(budova Gymnázia/. 

- Na místech ABCDE se uvedou nuly a jedničky. Jednička znamená, že se v příslušném dni stravuje, nula 
znamená, že se v příslušném dni nestravuje. Místa ABCDE odpovídají dnům v týdnu v příslušném 
pořadí: A – pondělí, B – úterý, C – středa, D – čtvrtek, E – pátek. 

Platební příkaz je nutno podat tak, aby platba na příslušný měsíc přišla na účet školy nejpozději 20. den 
měsíce, který mu předchází. Poslední platba ve školním roce se uskuteční v květnu (zaplacení obědů 
na červen). Platbu v červnu a červenci neuskutečňujte – o hlavních prázdninách se nestravuje! První 
platbu pro další školní rok je vhodné uskutečnit v srpnu do 20. dne měsíce (zaplacení obědů na září). 

Výše úhrady 
Při platbě platebním příkazem zadávaným jednotlivě každý měsíc si plátce podle zvolených stravovacích dnů určí 
počet obědů pro příslušný měsíc a tento počet vynásobí příslušnou cenou jednoho obědu. Od této částky si může 
odečíst částku odpovídající obědům, které byly zaplaceny, ale řádně odhlášeny. 
Při trvalém platebním příkazu na pravidelné měsíční úhrady si plátce podle zvolených stravovacích dnů určí počet 
obědů, které bude pravidelně měsíčně uhrazovat, a tento počet vynásobí příslušnou cenou jednoho obědu. 
Při platbě v hotovosti jsou přeplatky odečteny automaticky. 
Vyúčtování se provádí na konci školního roku podle zůstatku na účtu strávníka. Přeplatek bude vrácen 
v hotovosti a u žáka, kterému probíhala platba za obědy přes banku bude přeplatek vrácen na účet banky. 
Dále má strávník možnost objednávání přes internet na www.strava.cz. V případě zájmu si strávník vyžádá 
přístupový kód a heslo v knihovně školy (budova Gymnázia). 

V Hodoníně 01. 09. 2020 Mgr.Jiří Hubačka 
 ředitel školy, v.r. 

mailto:knihovna@goah.cz
http://www.strava.cz.v/
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PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ NA 
ŠK. ROK 2020/2021 – strávník odevzdá do knihovny 

Jméno a příjmení strávníka:  ....................................................................................................  

Třída:  ....................................................................................................  

Trvalé bydliště:  ....................................................................................................  

Způsob platby: (ANO, NE) 

Úhrada v hotovosti  ....................................................................................................  

Úhrada bezhotovostní – jednotlivými příkazy zadávanými měsíčně  ............................................  

Úhrada bezhotovostní – trvalým platebním příkazem na průměrnou měsíční úhradu  .....................  

Č. účtu:  ....................................................................................................  

Přihlašování a odhlašování stravy: 

Odběr oběda pro nemocné žáky je možný pouze první den nemoci, další dny je nutné obědy odhlásit. Strávník, 
který si neodhlásí obědy v době nemoci je uhradí v plné výši. 

Odhlásit strávníka na tentýž den je možné pouze do 7,20 hod. ráno a to jenom z důvodu neočekávané absence, 
nemoci, návštěvy lékaře, …, telefonicky: 518342558, emailem: knihovna@goah.cz 

Z důvodu nahlašování počtu obědů na další týden (ISŠ – dodavatel obědů) je potřeba si obědy objednat 
do čtvrtka 12,00 hod. daného týdne. 

Po úhradě stravného má strávník automaticky oběd č. 1. Pokud si chce oběd změnit na č. 2 nebo odhlásit, 
provede tuto změnu na objednávkovém terminálu – u knihovny školy, přes internet na www.strava.cz nebo 
osobně u p. Bílkové – žáci OA u p. Křečkové. 

Jídelní lístek je sestavován dodavatelem obědů na týden předem. 

Ve dnech prázdnin, případně ředitelského volna, se obědy nevydávají. Strávník je odhlášen automaticky. 

Další informace o stravování určuje PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY. 

Součástí přihlášky je sdělení pro strávníky. 

1. 9. 2020 
 -----------------------------------------   ---------------------------------------------------------------  

 Podpis zákonného zástupce nebo zletilý žák 
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