
SMĚRNICE PRO STRÁVNÍKY 

Školní jídelna: Základní škola a Mateřská škola Praha 2 

Praha 2, Resslova 10/308 

ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ 

nejpozději do 7. hod. ráno na ten den, nejlépe na svém e–jídelníčku, nebo telefonicky: 224 915 557 

záznamník, či písemně: jIdelna@zsressl.cz   

Omluva nepřítomnosti ve škole neznamená odhlášení obědů. Odnášení obědů domů není možné, 

výjimkou je první den nemoci. Stravování je dotované státem, proto má žák nebo student nárok na obědy 

jen v ty dny, kdy chodí do školy. Je tedy nutné odhlašovat obědy ve dnech nepřítomnosti, nenechávat tyto 

obědy propadnout. 

VÝBĚR ZE DVOU DRUHŮ JÍDEL 

se provádí na e-jídelníčku (je důležité mít přihlašovací jméno a heslo, které dostanete v kanceláři) nebo na 

terminálu v jídelně. Měnit lze na týden dopředu, nejpozději ale dva pracovní dny předem. Jídelní lístek 

najdete na www.zsressl.cz/e-jídelníček.php, kde je i váš účet.  

CENA OBĚDA od 2. 9. 2019  

 3-6 let 27 Kč 

 7-10 let 29 Kč 

 11-14 let 31 Kč 

 od 15. let a dospělí 33 Kč 

(rozhoduje dosažený věk strávníka ve školním roce včetně prázdnin) 

 cizí strávníci 74 Kč 

PLACENÍ STRAVNÉHO 

Číslo účtu jídelny je 19-2783060227/0100, důležité je uvést správný variabilní symbol strávníka. Platbu 

za stravné je nutné uhradit včas, aby byla připsána na účet jídelny nejpozději poslední den v měsíci na 

měsíc příští. Je možné vložit větší částku na delší časové období. Při nedostatku peněz se obědy začátkem 

měsíce zablokují, strávník se nemůže stravovat. V případě dostatku peněz z minulého měsíce na účtu 

strávníka nebo v okamžiku připsání platby na účet, jsou obědy vždy přihlášeny. Proto je potřeba obědy 

odhlašovat. Takzvaný kreditní systém. 

MOŽNOSTI PLACENÍ 

 PŘES INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ – aktuální částku k zaplacení najdete na e-jídelníčku  

 TRVALÝM PŘÍKAZEM - 22 (maximální počet obědů v měsíci) x cena 1 oběda  

 SLOŽENKOU – pouze na přání strávníka vypisujeme složenku v kanceláři ŠJ  

Přeplatky stravného vracíme kdykoliv na vyžádání v kanceláři jídelny zpět na účet.  

Není možné se stravovat bez platby předem! 

Stravovací čipy - cena 50 Kč (bez možnosti vrácení peněz při ukončení stravování). 

Čipy je nutné nosit, při občasném zapomenutí bude vydán v kanceláři jídelny náhradní lístek. Provoz jídelny 

se řídí Provozním řádem, který je vyvěšen u vchodu do jídelny a na www.zsressl.cz. 

http://www.zsressl.cz/

