
 
Informace školní jídelny pro rodiče – bezhotovostní 
platba stravného + odhlašování  
 

Platba stravného je preferována jako bezhotovostní na účet školy, v mimořádných případech 
v hotovosti v kanceláři ŠJ nebo u pověřených pracovníků.  
Každý strávník obdrží své číslo = variabilní symbol, pod kterým bude bezhotovostní platba 
prováděna. Do zprávy pro příjemce uveďte, prosím, jméno dítěte. Jsou – li ke stravování 
přihlášeni sourozenci, plaťte za každého zvlášť. Vzhledem k tomu, že se platby připisují 
automaticky, dbejte na správný VS, jinak bude platba připsána jinému strávníkovi. Po celý 
rok plaťte z jednoho účtu 

 
Platit můžete převodním příkazem jednorázovým nebo trvalým z vlastního účtu na  

účet Základní školy u České spořitelny č. 108 583 9319/0800 
variabilní symbol = číslo strávníka 

zpráva pro příjemce = jméno strávníka 
 

Den splatnosti nejdéle do 15. dne v měsíci. 
 
Výši stravného k úhradě jednorázovým převodním příkazem najdete na www.jídelna.cz.  
Platba trvalým příkazem k úhradě – pokud si na platbu stravného založíte trvalý příkaz, 
doporučujeme takovou částku, aby pokryla náklady na stravování a školné alespoň na jeden 
měsíc. 
Vzniklé přeplatky budou převáděny na konci školního roku na příští školní rok. Při ukončení 
docházky do školní jídelny bude přeplatek, na základě “Žádosti o vrácení přeplatku“ vrácen 
na účet plátce nebo vyplacen v hotovosti. 
Výši přeplatku zjistíte v E-jídelně, kolonka „ Správce účtu“ nebo v kanceláři ŠJ u vedoucí 
stravování, nebo na tel. 601 594 025, nebo můžete požádat o sdělení na e-mailové adrese :  
jídelna@skolaprasek.cz 
Platba v hotovosti v kanceláři jídelny. 

Odhlašování obědů  

Systém účtování a plateb ve školní jídelně je odhlašování a přihlašování obědů věcí 
strávníka, tudíž rodičů dětí stravovaných ve školní jídelně. Pokud si obědy neodhlásíte, 
budou Vám účtovány.  U učitelek ve třídě vždy musíte nahlásit absenci dítěte, nicméně 
v systému si obědy musíte odhlásit rovněž. Učitelky za odhlášení obědů neručí. Pokud 
budete potřebovat neodkladně odhlásit oběd a systém Vás již do odhlášení nepustí, můžete 
využít kontakt na vedoucí školní jídelny, která Vám jistě ráda kdykoliv pomůže   

Doufám, že jsme Vám alespoň trochu nastínili problematiku odhlašování obědů. Také Vás 
žádáme o podporu a pomoc při zkvalitňování stravovacích návyků u Vašich dětí a zařazování 
zdravějších potravin a pokrmů do svých jídelníčků (zvýšit konzumaci zeleniny, ovoce, ryb a 
luštěnin). 
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