
Informace školní jídelny  

 

Přihlášení a placení obědů budoucích prvňáčků : 

Místo – kancelář školní jídelny 

 

Pokladní hodiny – čtvrtek  22. 8. 2019 od 14.00 do 18.00 hodin 

                                  pátek   23. 8. 2019 od   9.00 do 13.00 hodin 

ve výjimečných případech je možné přijít přihlásit obědy - 

                              ve  čtvrtek 29. 8. 2019 od 9.00 do 13.00 hodin 

                                v  pátek   30. 8. 2019 od 9.00 do 13.00 hodin 

Z důvodu slavnostního zahájení školního roku není možné 

přihlašovat obědy nových prvňáčků dne 2. 9. 2019. 

 

Informace k přihlášení obědů: 

     
- na obědy je třeba nové žáky osobně přihlásit v kanceláři vedoucí školní jídelny. 

Při přihlášení vyplníte přihlášku ke stravování, kterou dostanete na místě. Dále 

po Vás budu chtít Vaše číslo účtu a kód banky, datum narození dítěte a 

telefonní čísla rodičů. 

- obědy se platí inkasem z účtu. Je třeba zadat svolení k inkasu z Vašeho účtu, 

naše číslo účtu je 727 988 339/ 0800. Prosím neuvádějte žádný variabilní 

symbol. Pokud chcete omezit inkaso finančním limitem, doporučuji limit na 

jedno dítě 800,- Kč. Datum platnosti inkasa od…3. 9. 2019, platnost do… 

nemusíte vyplňovat (inkaso může platit celou školní docházku žáka na naší 

škole). Inkasovat platbu budu 1x měsíčně (vždy mezi 10. až 15. v měsíci). 

Potvrzení o založení inkasa (z banky nebo internetu) potřebuji doručit na email 

lohrovamo@zs2.plzen-edu.cz  nebo osobně do kanceláře školní jídelny ve 

dnech uvedených pro přihlášení prvňáčků nebo první týden v září. První měsíc 

(září 2019) Vám z Vašeho účtu strhnu 700,- Kč zálohu na potraviny. Další 

měsíce se platí stravné zpětně (v říjnu za projedené obědy v září, v listopadu za 

projedené obědy v říjnu atd.). V červenci dochází k vyrovnání zálohy- odečtou 

se projedené obědy v červnu a přeplatek zálohy Vám pošlu zpět na Váš účet. 

- ve výjimečných případech lze platit obědy hotově v kanceláři školní jídelny. 

- bezkontaktní čip na obědy dostávají žáci nastupující do naší školy zdarma. Při 

ukončení docházky ve školní jídelně je povinnost bezkontaktní čip vrátit nebo 

zaplatit 115,- Kč (pokud nelze čip vrátit nebo je nefunkční). V případě ztráty 

nebo poškození si strávník koupí nový čip za 115,- Kč. 

 

 

V Plzni dne  1. 4. 2019                                     Monika Lohrová 

                                                                               vedoucí školní jídelny 

mailto:lohrovamo@zs2.plzen-edu.cz

