
 

Základní škola, Praha 10, Veronské náměstí 391 

 Veronské náměstí 20/391, 109 00  Praha 10 

tel. : 274 864 235, 274 864 156, mobil: 774 966 391  

e-mail: zsvn@zsvn.cz 

IČO: 63831678 

 
 

INFORMACE O STRAVOVÁNÍ pro budoucí prvňáčky a přípravné třídy: 
 

 

Přihláška ke stravování: 

 

Dítě bude přihlášeno ke stravování na základě vyplněné „Přihlášky ke stravování“. 

Termín odevzdání Přihlášky je nejpozději do 30. 6. 2019 ve vrátnici školy. 

 

Termín zakoupení čipu a vyzvednutí podkladů pro zadání trvalého příkazu 

nebo inkasa z  účtu:  

 

29. 8.  +  30. 8. 2019              7:30  -  9:00 

                                             12:00  - 14:00 
 

V recepci v 2. p. před jídelnou, vchod přes vrátnici školy.    

Jiný termín je nutné dohodnout předem telefonicky na čísle: 773 967 391    

 
Cena za jeden oběd : 

 

Kategorie  A.                     7  -   10 let a přípravná třída            28,-Kč 

Záloha  pro trvalý příkaz                                                         616,-Kč 

Plná cena jednoho  oběda                                                                 63,-Kč  (včetně režijních nákladů) 

 

Pokud žák dovrší v daném školním roce ( tj. od 1 .9. 2019  do  31.8. 2020 ) věku pro zařazení do vyšší 

kategorie, je dle vyhlášky č. 107/2008 Sb. tak zařazen již od začátku školního roku. 

 

Cena čipu pro výdej oběda: 

 

Záloha na nový čip -  150,-Kč 

Čip zůstává strávníkovi po celou dobu školní docházky.  

Po ukončení docházky se za nepoškozený čip záloha 150,-Kč vrací. 

Při ztrátě čipu musí být zakoupen čip nový v kanceláři školní jídelny. Lhůta pro hledání čipu je jeden 

týden.  

Při zapomenutí nebo ztrátě čipu bude dítěti  vydána náhradní stravenka ve školní jídelně. 

 

Platba stravného: 

 

• Inkasem z účtu vedeného u České spořitelny:   

 

      číslo účtu : 100238331/0800.  

 

První platba stravného  bude provedena jednorázovým příkazem, podle informací vedoucí 

školní jídelně při zakupování čipu. 



Rovněž datum pro zadání souhlasu k inkasu se dozvíte při zakupování čipu. 

 

Inkaso probíhá k 20. v měsíci. 

Přeplatky budou vyúčtovány každý měsíc při výpočtu zálohy na měsíc následující a v červenci 

po ukončení školního roku budou vráceny na Váš účet uvedený na Přihlášce ke stravování. 

 

• Trvalý příkaz: 

 

číslo účtu školní jídelny :  2000896379/0800  

 

Datum první platby stravného a zařízení trvalého příkazu se dozvíte při zakoupení čipu 

v recepci vedoucí školní jídelny 

Přeplatky budou vyúčtovány v červenci po ukončení školního roku.  

Přeplatek bude vrácen na Váš účet, uvedený na Přihlášce ke stravování. 

Poslední záloha na obědy ve školním roce 2019/2020  bude provedena v květnu 2020. 

 

           Variabilní symbol: 

 

• U obou typů plateb musí být vždy uveden variabilní symbol dítěte. Ten obdržíte spolu 

s dalšími informacemi při zakoupení čipu ve výše uvedeném termínu.  

• Variabilní symbol se nemění po celou dobu školní docházky. 

 

Přípravné třídy:  
 

pokud dítě docházelo v letošním školním roce do přípravné třídy a na obědy a má již přidělený 

variabilní symbol, vyplněnou Přihlášku a přidělený čip, pokračuje se všemi údaji a čipem do 

třídy první a dále.  

 

Přihlášky a volba obědů : 

 

Strávník je každý měsíc na základě „ Přihlášky ke stravování“ automaticky přihlášen. 

Přihlášeno je vždy menu číslo 1, 

Menu č. 2 si strávník volí sám na objednávkovém boxu v jídelně, nebo na internetu na adrese 

www.e-jidelniček.cz (přihlašovací údaje dostanete  v recepci školní  jídelny při zakoupení čipu ). 

Menu č. 2 lze objednat nejpozději  dva pracovní dny předem  (do pracovních dnů se 

nezapočítávají prázdniny, ředitelské volno)  do 14 hodin (např. ve čtvrtek do 14 hodin jde 

objednat na pondělí, v pátek do 14 hodin jde na úterý atd.). 

Objednávat lze na celé období, které je uvedeno na e jídelníčku. 

 

Odhlášky obědů: 

 

Obědy lze odhlásit nejpozději jeden pracovní den předem do 14 hodin:  

 

 telefonicky:  773 967 391 +  SMS,  na www.e-jidelnicek.cz, e mailem  strasakova@zsvn.cz  a na 

objednávkovém boxu v jídelně. 

 

První den nemoci oběd lze vyzvednout do vlastních nádob v době od 11:30 do 11:45 hodin – vchod do 

jídelny přes vrátnici školy. 

Další dny nemoci je nutné oběd odhlásit, v opačném případě bude podle vyhlášky 107/2005 Sb. O 

školním stravování účtována plná cena oběda včetně režijních a mzdových nákladů = 63,-Kč.  

Pokud neodhadnete délku nemoci dítěte a plánovaný nástup do školy se ráno změní a dítě zůstane ještě 

doma a ten den již oběd nelze odhlásit, platí možnost, vyzvednout si oběd do vlastních nádob za 

dotovanou cenu tj. 28,-Kč. 
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Kontakty: 

 

Telefon :     773 967 391 

E – mail :    strasakova@zsvn.cz 

 

 

Miloslava Střasáková 

vedoucí školní jídelny 
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