
 

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 

 

 

Školní jídelna 
Ukončení školního roku 2019/2020 

Zahájení školního roku 2020/2021 

 

Ukončení školního  roku: 

Přeplatky za stravné:    
Trvalý příkaz a inkaso z účtu:  budou vráceny na účet v měsíci červenci 2020 

Poštovní poukázky: budou převedeny do příštího školního roku 

Nedoplatky za stravné: 

Vyrovnat převodem na účet školní jídelny – 2000896379/0800 

Informace o výši konta obdržíte na níže uvedených kontaktech vedoucí školní jídelny, nebo e 

jídelníčku. 

Ukončení docházky –přechod na jinou školu: 

Ukončení v průběhu června oznámit vedoucí školní jídelny na uvedených kontaktech. 

Záloha na čip bude vrácena po dohodě se zákonným zástupcem prostřednictvím dítěte, nebo rodiči ve 

školní jídelně po vyzvednutí posledního oběda nebo v průběhu června v recepci školní jídelny-předem 

telefonicky domluvit  den a hodinu. 

 

Zahájení školního roku 
Termín zahájení školního roku je 1. 9. 2020 

Všichni strávníci, kteří se ve školním roce 2019/2020 stravovali a neodhlásili se v kanceláři školní 

jídelny a mají uhrazené stravné na září 2020, budou automaticky od 1. 9. 2020  přihlášeni na obědy.  

Platba záloh na stravné na září 2020 a dále: 
Trvalý příkaz – zadat nejpozději k 20. srpnu 2020 

Inkaso z účtu -  záloha bude provedena k 20. 8. 2020 

Variabilní symboly – zůstávají všem strávníkům stejné po celou dobu školní docházky 

Cena oběda k 1. 9. 2020: 
I. Kategorie -  7 -   10 let                            31,-      záloha                     651,-Kč 

II. Kategorie -  11-  14 let                            33,-                                     693,- 

III. Kategorie -  15 a více let                         35,-                                     735,-     

Číslo účtu školní jídelny pro trvalé a jednorázové příkazy: 

2000896379/0800 

Číslo účtu u České spořitelny pro platbu inkasem: 

100238331/0800 

Čip pro výdej obědů: 
Zůstává strávníkovi po celou dobu školní docházky 

Odhlašování obědů: 
Nejpozději jeden pracovní den předem do 14 hodin- mobil, SMS, email, e jídelníček 

Odhlášky na 29. 6. a 30. 6.2020 budou uzavřeny 23. 6.2020 ve 14 hodin. 

Výdej obědů: 
1. 9. 2020 :                                  10:30  -  12:00   hodin  

Od  2. 9. 2020                             11:30  -  14:00   hodin            

Kontakty: 

Tel.: 773 967 391, email: strasakova@zsvn.cz 



 


