
Základní a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121  
Školní jídelna - budova Lobkovicovo nám. 

 
INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ ZŠ 

• PŘIHLÁŠENÍ KE STRAVOVÁNÍ  
Nový strávník se přihlásí ke stravování u vedoucí školní jídelny. Vyplní přihlášku, dostane přidělen variabilní symbol 
pro platby a bude mu vydán čip. Informace uvedené v přihlášce je nutné v případě změn (např. tel. číslo) aktualizovat 
co nejdříve u vedoucí ŠJ. Obědy jsou automaticky přihlášeny vždy začátkem měsíce na celý měsíc dopředu. Odhlášky 
lze provádět viz níže. Ukončení stravování je třeba oznámit písemně a současně vrátit čip. 

 

• CENA OBĚDA  
Podle vyhlášky 107/2008 Sb. o školním stravování jsou žáci - strávníci zařazováni do věkových skupin na dobu 
školního roku, ve kterém dosahují věku podle data narození: 

A Žáci do 10 let 25,-Kč 
B Žáci od 11 – 14 let 27,-Kč 
C Žáci od 15 let 29,-Kč 

 

• PLACENÍ OBĚDŮ  
Obědy se platí trvalým příkazem z běžného účtu (novým žákům - strávníkům přidělí vedoucí školní jídelny variabilní 
symbol pro identifikaci plátce).  

kategorie A 500,- Kč 
kategorie B 540,- Kč 
kategorie C 580,- Kč  

nebo jednorázovým příkazem. Aktuální částka platby je vyvěšena na budově ZŠ vždy po 20. v měsíci.  
Obědy se platí zálohově tj. předem. O případném zdražení obědů v důsledku růstu cen budete informováni.  
 

číslo účtu jídelny 35-2000787359/0800 
 

• VÝDEJ OBĚDŮ  
Je zaveden výdej obědů na čipy. Čip bude vydán po přihlášení ke stravování za poplatek 150,- Kč. Při odhlášení 

ze stravování a vrácení čipu bude vrácena finanční částka po případném odečtení příslušné amortizace. V 

případě ztráty nebo zničení čipu bude vydán nový čip za poplatek 150,- Kč. Ztrátu čipu je nutno okamžitě 

nahlásit v kanceláři ŠJ, aby nedošlo ke zneužití čipu Vašeho dítěte.  
BEZ ČIPU NEBUDE OBĚD VYDÁN (ve výjimečných případech si při zapomenutí čipu dojde dítě před obědem pro 
potvrzení k vedoucí ŠJ). 

 

• ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ  
Odhlášky nejlépe předchozí den. Nejpozději lze odhlásit oběd na daný den do 8 hodin ráno. 
Odhlašovat je možno e-mailem na jidelna@lobkovicovo.cz , telefonicky na tel. 271 734 072 - lze i na 
záznamník, v nutném případě na tel. 267 310 706 
Výběr a odhlašování obědů přes e-jidelníček je zpřístupněno do 14 hodin předchozího dne.  
Neodhlášené obědy propadají bez náhrady. V případě nemoci bude za neodhlášené obědy účtována cena včetně 
režie (viz níže.)  
V době konání školních akcí (výlety, školy v přírodě apod.), jichž se strávník účastní, jsou obědy zpravidla odhlášeny 
učitelem, který akci organizuje.  
Přeplatky za stravné nad 500,- Kč se vrací na účet rodičů vždy začátkem července. 
 

• POKYNY PRO VYDÁVÁNÍ OBĚDŮ V DOBĚ NEMOCI STRÁVNÍKA 
Dle zákona 561/2004 Sb., o školských zařízení, vyhláška 107/2008 Sb. platí:  
žák, který není přítomen ve škole, má nárok na odběr oběda za cenu potravin, tj. za cenu, kterou hradí rodič, pouze 
první den nepřítomnosti ve škole - výdej obědů do vlastních nádob, ne skleněných (v době 11:30 – 11:50)  
Další dny si oběd může odebrat pouze za plnou cenu včetně režijních nákladů tj. cena placená rodiči + režijní 
cena oběda.  
Další aktuální informace o provozu ŠJ budou umístěny na webových stránkách školy www.lobkovicovo.cz. 

 
V Praze dne 20. června 2017 Helena Stohanzlová, vedoucí ŠJ 


