
 

Gymnázium Dr. Emila Holuba, Na Mušce 1110, 534 01 Holice 

www.gyholi.cz 

 

Pokyny a přihláška ke stravování 
 
1. Přihláška 

Strávníci musí odevzdat do školní jídelny správně vyplněnou „Přihlášku ke stravování“ během prázdnin osobně nebo poštou na adresu 

školy (Gymnázium Dr. E. Holuba, školní jídelna, Na Mušce 1110, 534 01 Holice). Na základě přihlášky bude strávníkovi přidělen 

variabilní symbol, který Vám bude zaslán e-mailem. 
 

2. Placení 

Strávník /nebo jeho zákonný zástupce/ pravidelně každý měsíc 20. dne v měsíci převádí ze svého účtu na účet ŠJ částku na obědy. Pokud 

strávník dopředu ví, že nebude odebírat všechny obědy, např. že bude chodit třeba jen v pondělí a ve středu, může si zálohu úměrně snížit. 

Pozor! První platbu je nutno provést již 20. srpna, poslední 20.5. Zálohu v červnu na červenec a v červenci na srpen neposílejte! 

Peníze neposílejte poštovní poukázkou! 

K výdeji obědů strávníci používají ISIC kartu. 

Cena stravného:  - I. kategorie do 14 let = 35, - Kč za 1 oběd 

                                - II. kategorie nad 14 let = 37, - Kč za 1 oběd (dovršení 15-ti let v průběhu šk. roku) 

                                   700, - Kč nebo 740, - Kč / na měsíc - dle kategorie strávníka / 

Nejlépe lze placení obědů zařídit tak, že plátce dá do své banky trvalý příkaz k úhradě, v němž budou tyto údaje: 

Číslo účtu příjemce (jídelny): 230088706, kód banky 0300 

Částka: 700,- Kč nebo 740,- Kč /dle kategorie/ 

Variabilní symbol: ŠJ Vám zašle na základě přihlášky e-mailem 

Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení strávníka 

Pokud u Vás dojde během roku ke změně čísla účtu, je nutné to nahlásit v kanceláři ŠJ novou přihláškou ke stravování. 

3. Přihlášení obědů 

Obědy se přihlašují ISIC kartou přes terminál u kanceláře ŠJ, nebo přes internet nejpozději den předem do 13.00 hodin, na pondělí v pátek 

do 13.00 hodin. Terminál i internetové objednávání umožňuje přihlásit obědy pouze na aktuální a následující týden, proto nezapomínejte 

na opětovná přihlášení obědů. Doporučujeme poslední týden v měsíci přihlásit obědy na celý následující měsíc v kanceláři ŠJ. Na 

terminálu a internetu lze také sledovat stav „konta“. Pokud nejsou na „kontě“ peníze, nelze obědy přihlásit! 

Icanteen – internetové objednávání jídel 

Spusťte běžný internetový prohlížeč, např. Firefox a zadejte adresu webu pro objednávání http://strav.nasejidelna.cz/0232. Přihlásíte se 

pomocí jména a hesla. Přihlašovací jméno se tvoří z prvních pěti písmen příjmení strávníka a z jeho evidenčního čísla /evidenční číslo = 

variabilní symbol pro platbu obědů/. Například strávník Beránková s variabilním symbolem 0231 se přihlašuje jménem beran231. 

Počáteční /úvodní/ heslo v OFF-LINE verzi je stejné, tedy beran231. V rámci prvního přihlášení doporučujeme heslo změnit. 

Noví strávníci se mohou přihlásit na internetový prohlížeč až po zaregistrování ISIC karty nebo čipu ve školní jídelně. 

4. Odhlášení obědů 

Obědy můžete odhlašovat ISIC kartou v terminálu u kanceláře ŠJ, po internetu nebo telefonicky na číslech 724238715 a 466682266 den 

předem do 13.00 hodin, na pondělí v pátek do 13.00 hodin.  

Odhlášky se zadávají od – do, další obědy zůstávají přihlášené. O prázdninách a svátcích jsou všichni strávníci odhlášeni, ostatní obědy si 

musí odhlásit každý sám. První den nemoci je možné vyzvednout oběd do jídlonosiče, protože tento den se podle vyhlášky 107/2005 Sb. 

považuje za pobyt ve škole. Další dny nepřítomnosti je nutné odhlásit.  

K 30.6. se provádí vyúčtování. Za zaplacené, ale odhlášené obědy, se mohou vrátit peníze na bankovní účet plátce nebo ponechat na další 

školní rok. Dle zůstatku zle upravit výši záloh. 

Maturanti a končící studenti: v kanceláři ŠJ se odhlásí ze stravování, provede se vyúčtování. Je nutné také zrušit trvalý příkaz v bance. 

Maturanti mají poslední platbu v březnu. 

Zde odstřihněte a čitelně vyplněný originál vraťte do školní jídelny. Horní část si uschovejte. 

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

 

ŠJ Gymnázium Dr. E. Holuba,  Na Mušce 1110, 534 01 Holice 

 

PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ 

   

Příjmení a jméno strávníka ……………………………………………………………… Datum narození ……………………..… 

 

Bydliště ……………………………………………………………………………………………… Třída ………………………. 

 

Zákonný zástupce - příjmení a jméno ……………………………………………………………………………………………… 

 

Číslo účtu  ……………………………………………………………………………………………  Kód banky …………........... 

 

Telefon: ……………………………………………… E-mail: …………………………………………………………………… 

 

Potvrzuji správnost údajů a zavazuji se, že budu včas odesílat prostředky na stravu. Seznámil jsem se a souhlasím s řádem ŠJ. 

 

Vyberte jednu možnost: 1/ zaslání přeplatku za obědy zpět na Váš účet - do konce července 

                     2/ ponechání přeplatku na další školní rok  

 

V Holicích dne …………………………………………… Podpis zák. zástupce ………………………………………………. 

 

http://strav.nasejidelna.cz/0232

