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Informace pro strávníky školní jídelny – rok 2021/2022 
 

Vážení rodiče, 

Prosím věnujte prosím pozornost informacím o platbách za školní obědy. 

 

Strávníci, kteří se již v minulosti stravovali ve školní jídelně a budou chodit i nadále: 

 

• První platba za stravné na měsíc září musí být provedena již v srpnu a to do 25.8.2021 

• V ideálním případě je vhodné založit (obnovit) trvalý příkaz, a to s platností od 25.8.2021 

(první platba) do 25.5.2022 (poslední platba). 

• Číslo účtu i variabilní symbol strávníka je stejný jako loňském školním roce. 

• Čip strávníkovi zůstává z loňského roku, ale pokud ho již nemá, musí si nový zakoupit u 

vedoucí školní jídelny. 

• Cena stravného je k dispozici v souboru Informace pro strávníky školní jídelny na 

www.zsp6.cz . 

• Přihlášku ke stravování ve školní jídelně na rok 2021/2022 dostanou žáci od třídního učitele 

na začátku školního roku, popř. je ke stažení na www.zsp6.cz . 

 

Noví strávníci – první třídy a přecházející žáci: 

 

• Musí vyplnit přihlášku ke stravování ve školní jídelně, kterou dostanou žáci od třídního 

učitele na začátku školního roku, popř. je ke stažení na www.zsp6.cz . 

• U vedoucí školní jídelny zakoupit čip. 

• Vedoucí školní jídelny Vám sdělí číslo účtu, variabilní symbol pro platby stravného a 

částku. 

• V měsíci září se musí provést jednorázová platba za stravné na měsíc září. 

• V měsíci září se dále musí do 25.9. provést platba stravného na následující měsíc říjen. 

• V ideálním případě je vhodné založit trvalý příkaz, a to s platností od 25.9.2021 (platba na 

říjen) do 25.5.2022 (poslední platba - červen). 

 

 

Předem děkuji 

 
Helena Kaderová 
Vedoucí školní jídelny 
Základní škola Marjánka 
Bělohorská 52/417 
169 00 Praha 6 - Břevnov 
Tel: +420 220 516 033 
Email:  jidelna@zsmarjanka.cz 
www.zsp6.cz  
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