
Informace k prodeji stravného pro nové žáky 
 

 

První platba proběhne hotově ve dnech dle uvedeného rozpisu prodeje stravného. Žák si zakoupí 

v kanceláři školní jídelny stravné na měsíc září 2021 + čipovou klíčenku cena 100 Kč, která slouží 

k identifikaci strávníka po celou dobu stravování a je nevratná. Přihlašovací údaje pro internetové 

objednávání obdrží strávník od třídního učitele.  

 

Při koupi čipové klíčenky a stravného na měsíc září 2021, obdrží strávník přihlášku ke stravování 

nebo si může přihlášku stáhnout na stránkách www.gyohavl.cz- jídelna- přihláška ke stravování. Dále 

v kanceláři školní jídelny dostane přihlášku pro zadání souhlasu s inkasem s konkrétním variabilním 

symbolem, číslem účtu školní jídelny a doporučenou částkou.  

 

 1. inkaso se bude stahovat 20. září 2021 na měsíc říjen.  

 

Obě přihlášky po vyplnění a zadání souhlasu s inkasem odevzdá strávník co nejdříve (z důvodu 

zadání bankovního spojení, kontroly údajů a nastavení stravovacího kalendáře) v kanceláři školní 

jídelny nebo u výdejního okýnka paní kuchařce. 

 

 

Bližší informace u vedoucí školní jídelny p. Luzarové, tel. 595 693 843, 733 598 469 a v provozním 

řádu školní jídelny.  

 

 

V Ostravě 30. 6. 2021 

 

Luzarová Hana  

Vedoucí školní jídelny 

Gymnázium Olgy Havlové 

 

  



STRAVNÉ – Září 2021 
 

Pátek 20. 8. 2021 8:00 – 12:00 
Pondělí 23. 8. 2021 8:00 – 12:00 

Čtvrtek 26. 8. 2021 8:00 – 12:00 

Pátek 27. 8. 2021 8:00 – 12:00 
Pondělí 30. 8. 2021 8:00 – 14:00 

Úterý 31. 8. 2021 8:00 – 14:00 
Středa 1. 9. 2021 7:00 – 14:00 

 

Doprodej stravného – pondělí od 7.00 – 8.00 hod.  

 

Víceleté studium 

/prima - tercie/ 

 

20*29,00 Kč 

 

580,00 Kč 

Čtyřleté studium 

/kvarta, kvinta - oktáva/+1-4 ročník 

 

20*31,00 Kč 

 

620,00 Kč 

 

Dospělí - Cizí strávníci  

 

21*72,00 Kč 

 

1512,00 Kč 

 
Stravné se určuje podle kategorie věku, který dovrší žák ve školním roce 2021/2022 (dle 
vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování) 
 
 Kategorie:  - věk 11-14 29,00 Kč /oběd                                   
 - věk 15-18 a více 31,00 Kč /oběd 
 - cizí strávníci 72,00 Kč/oběd 
 
 
Akce školy:  

1. 9. 2021             začátek škol. roku         hromadná odhláška pro žáky mimo adapt. kurz 

 

 

V případě nemoci je nutno stravné odhlásit elektronicky nebo telefonicky na čísle 595 693 843 

nebo 733 598 469 

Doplatek za neoprávněný odběr stravy činí 41 Kč/oběd. 

 


