
        
Základní škola Pardubice, Staňkova 128 
                                  530 02 PARDUBICE 

 

 

 
           Informace školní jídelny 

 
Žáci se stravují ve školní jídelně po zaplacení měsíční zálohy a obdržení karty k výdeji obědů. 
 
Stravné je prováděno pouze bezhotovostní platbou – číslo účtu ŠJ 20001-520524/0600,  
Ve variabilním symbolu uveďte EVIDEČNÍ ČÍSLO žáka. (dále EČ, které jste dostali v obálce nebo 

ho naleznete od 1. 9. 2018 na www.zsstankova.cz, vpravo nahoře, ikona: elektronická žákovská knížka 
EŽK, uvnitř vlevo oddíl: osobní údaje žáka.)  
 
Přístupová data do EŽK vám předáme na zářijové třídní schůzce. 
 
U sourozenců zadejte dva příkazy. Věnujte pozornost při zadávání evidenční číslo strávníka. Při 
chybném zadání evidenčního čísla nebude vaše platba přiřazena. 
 
Placení obědů na školní rok:  

1. platba k 20. 8. 
poslední platba k 20. 5. 

 
Ceny obědů od září 2018 

(cenová úprava obědů během roku vychází ze změny DPH a nárůstu cen surovin a energie) 
 

Věk strávníka Měsíční záloha Cena oběda 

7-10 let 480,- 25,- 

11-14 let 520,- 27,- 

15 a více let 570,- 30,- 

Do věkových skupin jsou strávníci zařazování na dobu celého školního roku, ve kterém tohoto věku 
dosáhnou. Konkrétní výše normativu na nákup potravin stanoví vedoucí školní jídelny s ředitelkou 
školy. 
 
Vyúčtování přeplatků se provádí 1x ročně, a to vždy k měsíci červnu (na účtu v měsíci červenci).  
Změnu účtu nahlaste včas.  
 
Výdej obědů je na stravovací kartu (projekt Pardubická karta).  

Karta slouží po celou dobu stravování. Ztracenou nebo poškozenou kartu strávník nahlásí vedoucí 
školní jídelny. 
 
Odhlášky obědů  
Provádějte den předem do 14.00 hodin přes terminál kartou, dále na tel. 466 303 811, 606 648 352 
nebo přes internet www.strava.cz (nejdříve se zaregistrujte v kanceláři ŠJ).  
Obědy řádně odhlašujte, strávník je automaticky přihlášen ke stravování na každý školní den a 
neodebraný oběd propadá. 
Ukončení stravování nahlaste vedoucí ŠJ. 
 
Výběr ze dvou jídel.  

Menu č. 2 se vaří při účasti 20 žáků. 
Pro nemocné děti lze odebrat oběd pouze první den nemoci v souladu se zákonem č.76/78 Sb. §32 
v platném znění. 

 
V Pardubicích, 1. 5. 2018                                                Světlana Minaříková  
                                                                                        vedoucí školní jídelny 

http://www.zsstankova.cz/
http://www.strav.cz/

