
 
Základní škola Praha – Dolní Chabry,  

příspěvková organizace, 

se sídlem 
Spořická 34/400, 184 21 Praha 8 – Dolní Chabry 
                              IČO: 709 701 90       IZO: 600039846 



 

INFORMACE O STRAVOVÁNÍ 
 
Cena stravného za jeden oběd platná od 1.9.2022 
 
Kategorie A =   7 - 10 let  = 33,- Kč 
Kategorie B = 11 - 14 let  = 35,- Kč 
Kategorie C = 15 a více let  = 37,- Kč 
 
Pokud žák dovrší v daném školním roce (tj. pro tento školní rok do 31. 8. 2023) věku pro 
zařazení do vyšší kategorie, je dle vyhlášky č. 107/2008 Sb. Zařazen do kategorie již od 
začátku školního roku (tj. od 1. 9. 2022).  
 
Platba stravného:  
Inkasem – účet 101323431/0800 (Česká spořitelna – jen pro souhlas s inkasem, na tento 
účet nelze zasílat platby). 
 
Trvalým příkazem – na účet 19-213498359/0800 (dle zařazení dětí do kategorií doporučuji 
pro kategorii A 700,- Kč, pro kategorii B 750,- Kč a pro kategorii C 800,- Kč). 
 
Hotově u vedoucí školní jídelny  - pouze v nejnutnějším případě  - poslední týden v měsíci. 
 
Stravné je placeno zálohově - PLATBY MUSÍ BÝT ZAPLACENY DO 25. PŘEDEŠLÉHO 
MĚSÍCE (první platba proběhne v měsíci srpnu, poslední v měsíci květnu). 
 
Přeplatky budou vyúčtovány během měsíce července. 
 
Odhlášky obědů:  
 
Obědy lze odhlásit ráno do 8:00 hod. - POUZE V PONDĚLÍ. 
Na další dny jeden den předem do 14 hodin na telefonním čísle 604 748 525, emailem 
marcela.dobisova@zschabry.cz nebo přes e-jídelníček na www.e-jidelnicek.cz.  
 
První den nemoci lze oběd vyzvednout do přinesených nádob.  

Na další dny nemoci je nutné oběd odhlásit, v opačném případě bude zaúčtována plná 
cena oběda (dle vyhlášky 107/2005 Sb. o školním stravování v platném znění).  

 
Během letních prázdnin se strávníci automaticky převádějí o třídu výše, pokud se žák nebude 
v novém školním roce stravovat, je nutné tuto skutečnost včas písemně nahlásit (možno i 
emailem). 
 

 

                                                                                                     Marcela Dobišová 

                                                                                                   vedoucí školní jídelny                                                                                     


