
Informace pro strávníky Křesťanské ZŠ a MŠ J. Husa 

Šujanovo nám. 1, Brno 

 

 Od 1.9.2020 zajišťuje firma Školní jídelna DJ s.r.o. stravování pro žáky a zaměstnance. 

Jídelna nabízí žákům v ZŠ 1 druh oběda (polévka, hlavní chod, nápoj, saláty, ovoce, atd.). 

Žákům MŠ nabízí 1 druh přesnídávky, oběda a svačiny. Zaměstnancům školy nabízí 1 druh 

oběda denně.  

 Školní jídelna zajišťuje dietní stravování formou bezlepkovo-bezmléčné-bezvaječné 

diety. Po předložení lékařské zprávy, která prokazuje nesnášenlivost na tyto složky potravy 

může školní jídelna žákovi tuto dietu připravovat. Cena diety je stejná jako oběda. 

1. Úřední hodiny-denně na telefonním čísle 608 282 850 od 8:00 do 14:00 hodin nebo na 

emailu svazna@prima-jidelna.cz. 

2. Přihláška ke stravování – přihláška ke stravování je dostupná na webu školní jídelny, 

po jejím obdržení Vám zašleme evidenční číslo, které slouží jako variabilní symbol pro 

platby, uživatelské jméno a heslo pro přihlášení a objednání obědů přes internet. 

3. Platba stravného je bezhotovostně na účet: 

     (variabilní symbol ꞊ ev. číslo strávníka) 

Číslo účtu ŠJ: 2100784534/2010 Fio banka, a.s. 

Ceny stravného: 

Přesnídávka: 9,- Kč 

Svačina: 9,- Kč 

Oběd 3-6 let: 23,- Kč 

Oběd 7-10 let: 27,- Kč 

Oběd 11-14 let: 29.- Kč 

Oběd 15+ let: 31,- Kč 

Oběd zaměstnanci: 42,- Kč 

Stravné musí být zaplacené nejpozději do 25. dne v měsíci, na následující měsíc. Při 

nedostatečném kreditu, není možné objednat stravu. 

4. Identifikační čip pro strávníky ZŠ se prodává z konta strávníka za 120,- Kč. Bez čipu 

nelze vydat stravu. Čip není vratné zboží. Při ztrátě čipu nás kontaktujte. 

5. Zákonný zástupce si objednává a odhlašuje stravu sám.  

6. Objednávky a odhlášky stravy na www.prima-jidelna.cz odkaz Objednávky stravy. 

Nejpozději do 10:00 hodin na následující den. 

Na kartě strávníka vidíte: čas, datum, aktuální kredit, jméno uživatele. Objednávat obědy 

http://www.zssvazna.cz/


můžete přes ikonu denní, týdenní, měsíční. Na horní liště objednávky – vidíte zde soupis 

všech objednávek, kdy byla objednávka provedena, jakým způsobem (internet, program–

kancelář) a odebrané obědy. Ikona platby-soupis všech plateb. Ikona nastavení umožňuje 

změnu hesla. Podrobnější informace pod ikonou nápověda. 

Pokud dítě onemocní náhle a odhláška na ten den již nemůže být přijata, má rodič nárok si 

oběd vyzvednout v čase stanoveném vedením školy. Strava odnášená domů je určena k 

okamžité spotřebě.  

7. Ukončení stravování nám prosím nahlaste emailem a zašlete číslo účtu pro zaslání 

přeplatku na stravném. 

8. Přeplatky na stravném jsou převáděny do dalších měsíců. Přeplatky za červen jsou 

převedeny na září.  

9. Jídelní lístek je vystaven na  www.primajidelna.cz a v objednávkovém systému 

iCanteen. 

 Jídelní lístek obsahuje čísla oznamující výskyt alergenů v pokrmech. Legenda k 

alergenům je přístupná na stránkách  školní jídelny www.prima-jidelna.cz . 

 

 

Těšíme se na Vás v novém školním roce a věříme, že naši  malí strávníci budou chodit 

na obědy s radostí. 

 

Vaše 

 

 

 

 

 

Školní jídelna DJ s.r.o. 

Svážná 9 

634 00 Brno 

Telefon: 608 282 850 

Email: svazna@prima-jidelna.cz 

www.prima-jidelna.cz 
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