
INFORMACE O ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ PRO 1. ROČNÍKY  
 
 
Žáci se přihlašují ke stravování odevzdáním vyplněné přihlášky do 31. 7. 2020. 
 
Přihlášku ke stravování můžete poslat poštou na adresu školy nebo email 
lenka.stritezska@oavm.cz. 
 
Ke stravování se lze přihlásit kdykoliv během školního roku. 
 
Žáci si zakoupí čip u třídního učitele první dne školy za Kč 100,-. Čip slouží 
k přihlašování a odhlašování stravy. S čipem musíte zajít za vedoucí ŠJ, aby 
došlo k propojení v systému a bylo možné odebírat, přihlašovat a odhlašovat 
obědy. 
 
Na stravování se musí žák přihlásit každý měsíc, (strava není automaticky 
přihlašována na další měsíce) nejpozději do posledního pracovního dne 
v měsíci a to:  

- u vedoucí školní jídelny od 11:30 hod. do 13:00 hod. (tel. 571 755 545) 
- prostřednictvím objednávkového terminálu v jídelně 
- přes internet www.oavm.cz (školní jídelna)  

 
Na stránkách školy www.oavm.cz (školní jídelna) je umístěno spuštění aplikace 
„Objednávání obědů přes internet“. 
 
Po spuštění je nutné zadat uživatelské jméno a heslo, které vám přidělí vedoucí 
školní jídelny. 
 
Podrobnosti k obsluze najdete ve volbě „ Nápověda“. 
 
Úhrada stravného: 
 

- formou souhlasu s inkasem 
číslo účtu: 6839200267/0100 
doporučený limit 1 500,-- Kč 
platba bude srážena k 15 dni v měsíci 
v. s. se nezadává 
 

- formou trvalého příkazu 
číslo účtu: 6839200267/0100 
částka jednotlivé platby 750,-- Kč 
platba musí být připsána k 15 dni v měsíci 
v. s. - osobní číslo strávníka, přidělí vedoucí ŠJ, 
důležité pro správné připsání platby 

  

mailto:lenka.stritezska@oavm.cz
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Souhlas s inkasem a trvalý příkaz musí být naveden do 31. 7. 2020 
První záloha na stravné bude provedena v měsíci srpnu na měsíc září a poslední 
v květnu. 
 
Cena za oběd  pro žáky Obchodní akademie a VOŠ činí   33,-- Kč 
 pro studenty bakalářského studia činí   47,-- Kč 
 
Stravné musí být zaplaceno na měsíc dopředu. Pokud strávník nemá na svém 
účtu kredit, není možné obědy přihlásit. 
 
Vyúčtování za stravné se provádí v měsíci červenci. 
 
Strávník je povinen odhlásit si oběd v době, kdy ve škole nepobývá. (nemoc, 
školní akce, praxe atd.) 
 
Vedoucí ŠJ hromadně odhlašuje ředitelské volno, prázdniny a státní svátky. 
 
Povinností strávníka je sledovat a dodržovat vnitřní řád školní jídelny. 
 
 
 
Ve Valašském Meziříčí dne 10. června 2020 
 
 
 
Lenka Střítežská 
vedoucí školní jídelny 
 


