
Informace ke školnímu stravování 

Vaše dítě je ke školnímu stravování přihlášeno na základě přihlášky ke stravování ,která platí po celou 

dobu studia. Pokud stravování ukončíte je třeba vyplnit odhlášku ze stravování a předat vedoucí ŠJ / 

poslat e-mailem /. Oba formuláře jsou ke stažení na www.neslhk.com 

Placení obědů ve školní jídelně probíhá formou bezhotovostního platebního styku – měsíčními 

zálohami s vyúčtováním jednou ročně, platba v hotovosti ve vyjímečných případech.  Splatnost je 

nejdéle do 20. dne v měsíci / zálohy se platí dopředu tzn. v srpnu musíte zaplatit na září /. 

Číslo našeho účtu:  324 467 4339/0800. Variabilní symbol k platbě stravného bude udělen v kanceláři 

školní jídelny. S případnými dotazy je možné se obrátit na vedoucí školní jídelny L. Petrovou / kontakty 

stejné jako při odhlášení obědů/ 

K evidenci strávníku a jako doklad o zaplacení slouží stravovací čip,který zakoupíte ve školní jídelně za 

částku 116,-Kč 

Odhlášení  a přihlášení obědů:               telefonicky:   495 272 393 

                                                                       e-mail: odhlasky@neslhk.com 

                                                                       sms zpráva:  777 725 340 

                                                                      www.strava.cz/přihlašovací údaje v kanceláři ŠJ/ 

Odhlášení a přihlášení obědů je možné do 12:hodin na den další. Pouze první den nemoci je možno 

oběd odhlásit do 7:00 ráno 

Věkové kategorie Měsíční zálohy pro 

žáka ubytovaného na 

internátě ( ubytování 

+ stravování) 

Měsíční záloha pro 

docházejícího  žáka, 

(pouze obědy) 

Měsíční záloha pro 

docházejícího  žáka 

(dopolední svačiny + 

obědy) 

Dítě do 6 let                     1 380,- - - 

Žák 7 – 10 let                   1 920,- 560,- 840,- 

Žák 11 – 14 let              2020,- 600,- 880,- 

Žák 15 a více                 2 800,- 640,- 920,- 

 

Přihlášku prosím odstřihněte a zašlete zpět. 

 

Přihláška ke stravování 

 

 

Jméno………………………………………………………………………………………………………………….. 

Datum narození   ……………………………………………………………………………. 

Třída……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

                                   Po                      Út                St               Čt                  Pá 

 

Snídaně                     X                         X                  X                X                    X 

Přesnídávka              X                         X                  X                X                    X 

Oběd                         X                          X                  X                X                    X 

Svačina                     X                          X                   X                X                   X 

Večeře                      X                          X                   X                X                   X 

 

Jídla, která chcete odebírat prosím zakroužkujte. 

 

 

…………………………………….                                                                     ………………………………… 

            Datum                                                                                               podpis rodičů 

 

mailto:odhlasky@neslhk.com
http://www.strava.cz/přihlašovací

