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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 vyúčtová-
ním jednou ročně, platba v hotovosti ve výjimečných případech v kanceláři školní jídelny.   
Splatnost je nejdéle do 20. dne v měsíci / zálohy se platí dopředu, tzn. v srpnu musíte zaplatit na září /. 
 

Číslo našeho účtu:  3244674339/0800. Variabilní symbol k platbě stravného bude přidělen v kanceláři školní jídelny 
spolu s vyzvednutím čipu na stravování. První platbu proveďte bez variabilního symbolu, do poznámek uveďte 
jméno strávníka. Případně první platba je možná v hotovosti v kanceláři školní jídelny hned 1. den školní docházky. 
K evidenci strávníka a jako doklad o zaplacení slouží stravovací čip,  
který zakoupíte na vratnou zálohu ve školní jídelně za částku 116,- Kč. 
 

Odhlašování  a přihlašování obědů:               telefonicky: 777 725 340 
                                                                            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 12:00 hodin na další den. Pouze první den nemoci je možno oběd odhlásit do 7:00 ráno. 
 

S případnými dotazy je možné se obrátit na vedoucí školní jídelny / kontakty stejné jako při odhlášení obědů/. 
 
Výše stravného podle věkové kategorie - denně docházející žáci 
 

Věková kategorie 3 - 6 let MŠ 7 - 10 let  11 - 14 let  15 a více let Cizí strávníci 
Přesnídávka 11,- 19,- 19,- 19,- - 
Oběd 23,- 33,- 35,- 38,- 90,- 
Svačina 11,- - - - - 
Celkem za 1 den 45,- 52,- 54,- 57,- 90,- 

 
Výše stravného podle věkové kategorie - ubytovaní žáci na internátě  
 

Věková kategorie 3 - 6 let MŠ 7 - 10 let  11 - 14 let  15 a více let Zaměstnanci 
Snídaně 12,- 13,- 14,- 17,- - 
Přesnídávka 11,- 14,- 14,- 14,- - 
Oběd 23,- 33,- 35,- 38,- 38,- 
Svačina 11,- 12,- 14,- 14,- 30,- 
Večeře 18,- 25,- 27,- 30,- - 
Celkem za 1 den 75,- 97,- 104,- 113,- - 

 
Doporučená výše zálohy na 1 měsíc 
 

Věkové  
kategorie 

Cena ubytování 
na internátě 
za 1 měsíc  
(bez stravování) 

Měsíční zálohy pro 
žáka ubytovaného  
na internátě  
(celodenní stravování 
+ ubytování) 

Měsíční záloha pro  
docházejícího  žáka 
(pouze obědy) 

Měsíční záloha pro 
docházejícího  žáka 
(dopolední svačiny  
+ obědy) 

Dítě do 6 let                    400,- 2000,- - - 
Žák 7 – 10 let                  650,- 2 690,- 700,- 1100,- 
Žák 11 – 14 let             700,- 2 900,- 740,- 1150,- 
Žák 15 a více                1 400,- 3800,- 800,-               1200,- 

 

Pozor:  
Věková kategorie dítěte se vypočítává podle věku, kterého dítě dosáhne kdykoli během započatého školního roku. 


