
INFORMACE PRO STRA VNI KY ZA KLADNI  
S KOLY BRUNTA L, OKRUZ NI  38, P. O. 

 

  VÝŠE TRVALÉHO PŘÍKAZU 

ŽÁCI 6 – 10 let 24 Kč / oběd 500 Kč / měsíc 

ŽÁCI 11 – 14 let 26 Kč / oběd 550 Kč / měsíc 

ŽÁCI nad 15 let 27 Kč / oběd 580 Kč / měsíc 

CIZÍ STRÁVNÍCI 57 Kč / oběd 1 200 Kč / měsíc 

 
Mgr. Leoš Sekanina, ředitel školy 

 

 
INFORMACE PRO NOVÉ STRÁVNÍKY 

 
Naše škola má v oblasti stravování bezhotovostní platební systém. Proto je nutné pro 
nastupující žáky do 1. tříd a každého nového strávníka zřídit TRVALÝ PLATEBNÍ PŘÍKAZ 
v tomto tvaru: 
 
Číslo účtu školy / kód banky: 193907580/0300 
Částka měsíčně: (dle věkové kategorie strávníka – viz tabulka) 
Konstantní symbol: 558 
Variabilní symbol: číslo strávníka (vyzvedněte si prosím kartičku s čárovým kódem, na 
které je číslo strávníka uvedeno. 
Účel platby: stravné 
Periodicita: měsíčně (resp. měsíčně mimo 6. a 7. měsíc) 
Datum platby: nejpozději do 20. v měsíci 
 
Poznámka: Stravné bude hrazeno v bezhotovostním systému zálohově do 20. 
PŘEDCHÁZEJÍCÍHO MĚSÍC, tzn. že platba stravného např. na měsíc září proběhne 
nejpozději 20. srpna (daného roku). 
 
Přeplatky budou vyúčtovány 2 x ročně. 
 

Marcela Bešíková, vedoucí školní jídelny 
  



ZMĚNA VARIABILNÍHO SYMBOLU PŘI ZTRÁTĚ KARTIČKY 
 

Žádáme rodiče strávníků, aby provedli kontrolu variabilních symbolů na trvalých 
příkazech úhrady stravného. Variabilní symbol = číslo průkazky. Tento variabilní 
symbol se vždy mění při vydání nové průkazky strávníka pod novým číslem (v 
případech ztráty, zničení, poškození). 
 
V případě, že není symbol změněn, brání tato skutečnost počítačovému zpracování dat 
a přiřazení plateb. Mohou tak nastat následné problémy s identifikací strávníka a 
nevydáním obědu. 
 
Upozorňujeme, že v případě, že žák nepředloží kartičku, nebude mu vydán oběd! Je-li 
žák místní, má možnost si kartičku přinést z domu,  pokud je dojíždějící či bydlí ve větší 
vzdálenosti, musí kontaktovat vedení školy a poté mu bud oběd vydán. 
 

Co potřebuji k tomu, abych mohl volit ze dvou jídel 
 

 vstoupím na www.zsbrok.cz 
 vpravo odkaz „ZSBROK – jídelna“ 
 přihlásím se pod číslem kartičky a svým heslem 
 zde se také přihlašují, vybírají a odhlašují obědy 

 
 
 

 

UPOZORNĚNÍ PRO STRÁVNÍKY 
 

Od ledna 2014 nebude-li na oběd č. 2 přihlášeno 
20 strávníků, nebude se připravovat  
a bude mít automaticky oběd č. 1. 

 

 
 

http://www.zsbrok.cz/

