
Vážení rodiče a noví žáci, 
školní jídelna Arcibiskupského gymnázia v Kroměříží (dále AG) zajišťuje školní stravování žáků, 
zaměstnanců a cizích strávníků. 

Úhrada stravného se řídí Vyhláškou č. 107/2008 Sb. o školním stravování v platném znění. 

 
Aktuálně platné ceny stravy pro žáky a doby výdeje: 

Snídaně:  výdej  6.30–7.30 18 Kč 
Oběd:   výdej  11.20–14.15 28 Kč 
Večeře:  výdej  16.50–17.30 21 Kč 

 
Stravné je tedy měsíčně pro  

neubytovaného studenta cca:    500 Kč 
ubytovaného studenta cca:      1200 Kč 

 
Doporučujeme Vám vyřídit si stravování do konce června nebo posledních 14 dnů v srpnu na 
pokladně AG (2. patro za dívčí vychovatelnou směr za horní kapli). Vyhnete se tím velkým 
frontám v září.  
 
Co je potřeba k vyřízení stravování: 

- 200 Kč na zálohu na stravovací čip (z toho 100 Kč vratných) 
- hotovost, kterou chcete vložit na stravování 
- rodné číslo strávníka – dítěte  
- vyplněná přihláška ke stravování (lze přinést dodatečně) 

 
Pro měsíc září doporučujeme vložit hotově na pokladnu (nebo příkazem k úhradě) 200 až 1200 Kč 
a další platby provádět již bezhotovostně na účet Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži, číslo účtu 
2268721369/0800, Česká spořitelna.  

POZOR platba bude připsána do týdne, plaťte tedy včas s časovou rezervou! 
Jako variabilní symbol musíte uvést celé rodné číslo STRÁVNÍKA (nikoliv rodiče), který se bude 
stravovat.  

Na pokladně bude každý strávník zaregistrován do systému, založíme mu tzv. účet strávníka. 
Obdrží stravovací čip, uživatelské jméno a heslo, aby mohl stravu objednávat a rušit 
prostřednictvím internetu (po zavedení aktivováno do 2 pracovních dnů). Může si tedy 
prostřednictvím internetu, již koncem srpna, objednat stravu na první dny v září.  

Strava se přes internet objednává na adrese www.strava.cz, číslo zařízení 2467. 

 
Více informací najdete v Provozním (stravovacím) řádu školní jídelny případně na stránkách školy 
www.agkm.cz menu Školní jídelna a bufet. 
 
Pokud budete cokoliv ohledně stravování potřebovat, prosím, využijte následující možnosti:  
Email:  jidelna@agkm.cz 
Telefon:  pokladna AG – Lucie Konečná tel.  573 501 128 
Osobně:  úřední doba od 22. do 31. 8. 2016 je každý den 10.30–12.00 a 12.40–13.30 hodin. 

Lze i jiné dny v době prázdnin, ale jen po telefonické domluvě (čerpání dovolené). 
 

http://www.strava.cz/
http://www.agkm.cz/

