
Školní jídelna - provozní informace

Přihlášení na školní rok 2021-2022 - první dny školní docházky od 7.45 hod.
                                                          30.8.- 31.8.  - 8.oo - 13.oo hod. - boční vchod do 
jídelny

1) Způsob přihlašování, odhlašování ze stravování
Ke stravování se strávník (zákonný zástupce) přihlásí přihláškou, obdrží variabilní 
symbol, adresu pro internetové objednávání a formulář pro zavedení trvalého příkazu 
k úhradě. 
Strávník si zakoupí čip, který slouží k objednávání obědů. 
Důležité upozornění: Pokud se vaše dítě v průběhu školní docházky přestane 
stravovat, je třeba tuto skutečnost nahlásit vedoucí školní jídelny a neprodleně 
zrušit trvalý příkaz!!!  U ostatních plateb je nutné domluvit v kanceláři způsob 
vrácení případného přeplatku. 

2) Cena dotovaného oběda
1. Kategorie (7-10 let) - 30,-K

2. Kategorie (11-14 let)  - 32,- K

3. Kategorie (15 a více let) - 34,- K

Cena čipu – 120,- K

3) Způsob placení stravy
Žáci základní školy hradí obědy bezhotovostně, převodem na účet školní jídelny. Dále je 
možné posílat peníze na obědy prostřednictvím pošty na účet školní jídelny. Všichni 
strávníci platí obědy předem, tj. nejpozději do posledního dne v měsíci musí být uhrazeno 
stravování na měsíc následující.
Nezaplacený oběd nemůže být vydán!!!
Tato povinnost neplatí pro nové strávníky. První platba nového strávníka se 
provede jednorázově v září.  

a) Úhrada z účtu u Vaší banky:
TRVALÝ PŘÍKAZ K ÚHRADĚ: K Vašemu účtu v libovolné bance zadat k 20. dni 
v měsíci /platíme dopředu/ trvalý příkaz ve prospěch účtu ŠKOLNÍ JÍDELNY č. 
122427379 / 0800

Výše měsíční úplaty:
Žáci 7-10 let na 
ástku ………..660,- K

Žáci 11-14 let na 
ástku……….704,- K

Žáci nad 15 let na 
ástku……...748,- K

Variabilní symbol pro platbu na obědy přidělí strávníkovi hospodářka školní jídelny. 
Je to 
íslo, které vygeneruje po



ítač. Pokud není u platby uveden správný variabilní symbol, nemůže být platba přiřazena 
správnému strávníkovi. Proto je nutné věnovat správnému vyplnění tohoto symbolu 
zvýšenou pozornost.
Strávníci a jejich zákonní zástupci jsou povinni neprodleně nahlásit případné změny účtu.

b)Poštovní poukázka:
K vyzvednutí na poště – poštovní poukázka 114
Částka K
: ……= cena oběda dle kategorie X počet dní v následujícím měsíci
Adresa majitele účtu: FZŠ Ped F UK Praha 13, Mezi Školami 2322/1
                                      Mezi Školami 2322/1
                          158 00 Praha 5 – Stodůlky
Číslo účtu: 122427379/0800
Variabilní symbol: je přidělen při přihlášení strávníka
Obědy se platí do 20. dne předchozího měsíce na měsíc následující.

4) Vyúčtování plateb
Trvalým příkazem je hrazena pevná 
ástka na stravu na následující měsíc. Přeplatky, které vzniknou jednotlivým strávníkům, 
budou vráceny na konci školního roku v červenci na účty uvedené v přihlášce ke 
stravování. U dětí, které pokračují ve školní docházce následující školní rok je 
z přeplatku odečtena záloha na září. Pokud potřebuje strávník vyúčtování v jiném 
termínu, je možné se domluvit s vedoucí školní jídelny

5) Úřední hodiny hospodářky ŠJ
Po – Pá:   8.00 – 8.30 hod., 11:45 – 14:00
6) Dotazy a připomínky
Možno uplatnit u vedoucí školní jídelny na tel. č.: 733 647 214 email: 
jidelna@fzsmeziskolami.cz
Pavlína Krátká – vedoucí školní jídelny                                                                       
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