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Vážení rodiče, 
rádi bychom Vám nabídli stravování pro Vaše děti. 

U oběda mají žáci možnost si vybrat ze dvou hlavních chodů. Pro Vaše děti nabízíme možnost zajištění dietního stravování, které 

je řešeno individuálně dle potřeb Vašich dětí. 

Cena oběda pro školní rok 2022/2023 pro žáky 7-10 let je 33 Kč, 11-14 let 35 Kč, 15 a více 37 Kč 
 

Stravné lze zaplatit bankovním převodem na účet 13632621/0100 a vždy uveďte variabilní symbol. 

Po zaplacení stravného je strávník automaticky přihlášen do výše kreditu. 

Stravné požadujeme uhradit nejpozději do 25. dne měsíce na následující měsíc. Až na základě platby za stravné je žák přihlášen 
ke stravování. Po zaplacení stravného je automaticky přihlášen na celý měsíc oběd č. 1. 

Žáci si mohou stravu objednávat přes: 
- internet na stránkách www.strava.cz – možnost odhlášení a přihlášení stravy dle platného jídelníčku dva dny předem 

do 14 hod. Přihlašovací údaje na www.strava.cz  Vám budou zaslány e-mailem. Aktualizace provedených objednávek 

stravy probíhá denně po 14 hodině. 

- Stravovacího referenta ve ŠJ Horní 16 telefonicky na 543 21 18 71- oběd lze přihlásit/odhlásit do 11:00 předešlého dne 

Ve školní jídelně je zaveden systém identifikačních čipů pro objednávání a vyzvedávání stravy. 
Čip v hodnotě 80 Kč po zakoupení od školní jídelny Horní 16 /výdej čipů na ZŠ Brno, Hroznová ve školní jídelně/, zůstává ve 

vlastnictví strávníka. Pokud jej žák ztratí, musí si zakoupit nový. Ztrátu je nutné nahlásit v kanceláři školní jídelny (čip bude 

následně zablokován). U čipu by se neměly vyskytovat věci s magnetem, ty mohou čip poškodit. 

 
Ostatní důležité informace máte uvedené v provozním řádu, který je uveřejněn na internetových stránkách : sjhorni.cz nebo nás 

můžete kontaktovat telefonicky na tel. 543 211 871, e-mailem: stravnesjhorni@gmail.com či při osobní návštěvě v ŠJ Horní 

16, Brno. 

Ochrana osobních údajů 
 
Chráníme Vaše osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR). Více informací o 
zpracování osobních údajů se dozvíte v Zásadách ochrany osobních údajů, která naleznete na našich webových stránkách 
www.sjhorni.cz. 
 
V Brně dne 30. 5. 2022 
                                                                                                                        
 
                                                                                                                                                       Bc. Iva Vyskočilová 
                                                                                                                                                     Školní jídelna Brno, Horní 16 
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