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Vážení rodiče,
děkujeme za zájem stravovat Vaše dítě ve Školní jídelně Pacov. 

Pro zavedení strávníka je nutné vyplnit přihlášku ke stravování a zřídit ve své bance povolení k inkasu. 
Dokumenty lze stáhnout na stránkách ŠJ. 

Dochází-li na obědy již některý ze sourozenců budoucího strávníka, je potřeba navýšit finanční limit v bance.

Dokumenty Přihlášku ke stravování společně s Povolením k inkasu, přineste osobně do kanceláře ŠJ. 
Zde si zároveň zakoupíte čip (60 Kč) a obdržíte přihlašovací údaje k přihlašování a odhlašování obědů 
přes online systém I-STRAVNÉ.

Strávníci se dělí do kategorií podle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce.
Finanční limity na nákup potravin se mohou v průběhu školního roku měnit. 

Cena za oběd pro rok 2022/2023 je stanovena ve výši:

Na začátku měsíce září bude každému přihlášenému strávníkovi stržena záloha za úplatu na stravné 
ve výši 700 Kč na období od září do června. Záloha musí být zaplacena nejpozději do 15. září. 
V červnu bude provedeno vyúčtování zálohy za daný školní rok. 

Strávník, který je již ve ŠJ přihlášený a na obědy docházet nebude, musí toto nahlásit nejpozději do 1. září 
v kanceláři ŠJ. Záloha na stravné mu v tomto případě stržena nebude a bude vyřazen ze stravování. Netýká 
se strávníků 9. tříd a studentů oktávy, kteří jsou ze stravování vyřazeni automaticky. Pokud takto neučiní, 
je nadále veden jako strávník ŠJ, která za neodhlášené strávníky a tím i neodhlášené obědy nezodpovídá. 

K poslednímu kalendářnímu dni v daném měsíci bude provedeno vyúčtování za přihlášené obědy. 
Obědy platí strávník vždy za měsíc předcházející, tzn., že obědy např. za září platí v měsíci říjnu.
Platby za obědy musí být uhrazeny nejpozději do 20. dne v daném měsíci, jinak bude strávník vyřazen.

Obědy je možno ve výjimečných případech platit v hotovosti přímo v kanceláři ŠJ, na provedenou platbu 
bude vystaven doklad o zaplacení.

Všechny změny týkající se strávníka (změna bydliště, přeřazení na jinou školu) je nutné nahlásit 
v kanceláři ŠJ. 

Každý strávník má obědy automaticky přihlášeny na celý měsíc. Je možné nastavit i trvalé změny
(např. nechodí v určité dny v týdnu).

INfORMAČNÍ POKYNY
PRO RODIČE

KATEGORIE 7–11 LET:
KATEGORIE 11–14 LET:
KATEGORIE 15 A VÍCE LET:

31 Kč
33 Kč
34 Kč



ODHLÁŠENÍ OBĚDŮ
Přes online 1. systém I-STRAVNÉ nejpozději den dopředu do 14.00 hodin. 
Přes 2. terminál přímo v ŠJ nejpozději den dopředu do 14.00 hodin.
Přes3.  monitor na chodbě před ŠJ nejpozději den dopředu do 14.00 hodin.
V případě onemocnění strávníka v kanceláři ŠJ telefonicky 4. tel: 565 442 192  
nebo emailem info@sjpacov.cz do 8.00 hodin. 

V případě nepřítomnosti strávníka ve škole je nutné oběd odhlásit. Za neodhlášené obědy školní jídelna 
nezodpovídá, neposkytuje se zpětně žádná finanční náhrada. Nárok na dotovaný oběd má strávník pouze 
v první den nemoci, ostatní dny již oběd dotovaný státem není, platí plná cena oběda. Pokud tak nebude 
učiněno a dotovaná strava bude přesto neoprávněně odebrána, v případě zjištění bude rodič povinen 
doplatit rozdíl.

ONLINE SYSTÉM I-STRAVNÉ
Odhlášení, přihlášení a volba jídla 1 nebo jídla 2 probíhají přes online systém I-STRAVNÉ. Přihlašovací hesla 
obdrží strávník při zakoupení čipu v kanceláři ŠJ. V případě ztráty hesla lze vygenerovat nové.

V případě ztráty čipu je strávník povinen toto ihned nahlásit v kanceláři ŠJ, aby mohl být zablokován proti 
zneužití. Nalezne-li někdo stravovací čip, vrátí jej do kanceláře ŠJ a podle čísla bude vrácen majiteli.

Povinností strávníka je nosit čip, aby u výdejního okénka bylo ihned patrno, zda má strávník volbu jídla 1 
nebo 2. Pokud čip zapomene, musí do kanceláře ŠJ pro náhradní doklad. Pokud bude čip opakovaně 
zapomínán, bude kontaktován rodič/zákonný zástupce. 

VOLBA, VÝBĚR JÍDLA 
Strávník má automaticky přihlášené jídlo 1. 1. 
Výběr jídla 1 nebo 2 – navolit přes online systém nejpozději dva pracovní dny dopředu do 14.00 hodin. 2. 

POZOR: Od 14.00 hodin do 14.30 hodin je pauza pro zpracování dat a program I-STRAVNÉ nefunguje. 

Návod na používání online systém I-STRAVNÉ: 
Zadat www stránky ŠJ https://skolnijidelna.pacov.cz1. 
Ikona I-STRAVNÉ 2. 
Zadat heslo a přihlásit se do systému3. 
Zvolit požadovaný úkon (přihlášení, odhlášení, volba jídla, změna volby jídla)4. 
Potvrdit změny kliknutím na ULOŽIT ZMĚNY VE VÝBĚRU5. 

AKTuÁLNÍ INfORMAcE A JÍDELNÍČEK 
jsou k nahlédnutí na stránkách https://skolnijidelna.pacov.cz.

VEŠKERÉ DALŠÍ POKYNY týkající se stravování jsou upřesněny v Provozním řádu Školní jídelny Pacov. 
Provozní řád je vyvěšen k nahlédnutí u vchodových dveří při vstupu do ŠJ, na nástěnce před kanceláří ŠJ 
a na požádání přímo v kanceláři ŠJ.

V Pacově 1. května 2022                        
Gabriela Dvořáková, ředitelka Školní jídelny Pacov 
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