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Potvrzuji správnost údajů a zavazuji se oznámit jakoukoliv změnu týkající se stravování a dodržovat řád školní jídelny, zveřejněný 
na vývěskách ZŠ, ŠJ či na www stránkách školy. Beru na vědomí, že výše uvedené údaje mohou  být použity do matriky ŠJ a dále 

předávány dle vyhlášky č. 364/2005, o dokumentaci škol a a školských zařízení, a že školní jídelna zpracovává osobní údaje

v souladu s Nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 (GDPR).

Přečtěte si, prosím, pozorně následující pokyny - podrobnější info na www.zsrudna.cz → školní jídelna

Jídelna využívá elektronický systém pro přihlašování a výdej stravy pomocí stravovacích čipů. 

Elektronický čip s devítiletou zárukou si nový strávník vyzvedne v kanceláři jídelny oproti záloze 100 Kč.

Čip lze využívat po celou dobu školní docházky, záloha bude vrácena výměnou za nepoškozený, čistý 

čip.
Cena oběda je stanovena podle věku strávníků v souladu s vyhláškou 107/2005 Sb., příloha č. 2.

Věk Třída Cenové rozpětí

strávníků (orientačně) dané vyhláškou

I. 7 - 10 let 1. - 4. * 20,00 - 39,00 32 Kč

II. 11 - 14 let 5. - 8. * 23,00 - 41,00 36 Kč

III. 15 a více 9. (8. *) 24,00 - 45,00 40 Kč

*/ (započítávají se děti narozené od 1. 9. školního roku do 31. 8.)

Strávníci jsou zařazeni do věkových skupin na školní rok, a to následovně - pokud v daném školním roce

(září - srpen) dosáhnou určitého věku, zařadí se do dané skupiny (např. v květnu 2023 mu bude 11 let, 

od září 2022 spadá do věkové skupiny II. = 11. - 14. let).

Podle § 119 školského zákona č. 561/2004 Sb. strávníci, kteří se nezúčastní vyučování (např. z důvodu

nemoci, prázdnin, rekreace, ředitelského volna, celodenní návštěvy lékaře apod.), nemají nárok na

dotovaný oběd - a to ani děti, které např. v době prázdnin navštěvují školní družinu.

V případě zájmu o odebírání obědů v nepřítomnosti strávníka ve škole se hradí plná cena oběda (90 Kč).

Způsob platby:

Přes platební portál Středočekého kraje ZDE

Převodem z účtu       - na účet číslo: 19-388167359/0800

Nutno uvést variabilní symbol = identifikační číslo žáka (zapsáno v žákovské knížce).

Přidělené variabilní symboly zůstávají v platnosti po celou dobu docházky žáka do ZŠ Rudná.

Výše vložené částky není limitovaná, doporučujeme, aby pokryla alespoň jeden měsíc. 

zákonného zástupce

Kategorie

P Ř I H L Á Š K A    K E    S T R A V O V Á N Í

Třída

Telefon a e-mail

zákonného zástupce

Číslo účtu

(ze kterého budete platit obědy)

Podpis 

Cena za 1 oběd

Otočte

v Rudné

https://platby-sc.cz/organizace/praha-zapad/rudna/zakladni-skola-rudna-okres-praha-zapad#


Termín platby nejpozději do 25. dne předcházejícího měsíce na příští měsíc (v září - do 5. září). 

Žák může být ze stravování odhlášen pouze s písemným souhlasem zákonné osoby.
Přeplatky za daný školní rok budou automaticky převedeny na následující školní rok. Žákům devátých 

ročníků budou na základě žádosti vráceny na účet/převedeny na mladšího sourozence.

Obědy odhlašují zákonní zástupci žáků den předem nebo ráno (nejpozději do 7,30 hod na daný den)

 - osobně, přes stránky www.strava.cz,na e-mailové adrese jídelna@zsrudna.cz nebo telefonicky 

u vedoucí školní jídelny. V první den neplánované nepřítomnosti žáka je možné oběd odebrat do 

přinesených nádob. Neodhlášené obědy propadají (zákon 561/2005 Sb.).

Výdej do jídlonosičů: 11,20 - 11,40 hod.

V dalších dnech nepřítomnosti ve škole je rodič nebo strávník povinen obědy odhlásit, tyto obědy již  

nejsou dotované a strávník by musel platit plnou cenu oběda.

Upozornění:

Obědy budou automaticky objednávány do vyčerpání zaplacené částky. Jakmile stav konta bude nulový,  

počítač automaticky další obědy nepřihlásí. Strávníkovi snímač u výdeje oznámí, že nemá zaplacený 

oběd. 

Na začátku školního roku nezapomeňte, že pokud má strávník dostatek peněz na účtu, začnou se mu 

automaticky objednávat obědy od druhého dne školního vyučování.

Jídelníček na www.zsrudna.cz a www.strava.cz

Provozní doba školní jídelny:

Kuchyň

Vedoucí školní jídelny

Telefon

E-mail

Dále beru na vědomí, že výše uvedené údaje mohou být použity do matriky ŠJ a dále předávány 

dle vyhlášky č. 364/2005, o dokumentaci škol a školských zařízení, a že školní jídelna zpracovává 

osobní údaje v souladu s Nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 (GDPR).

jidelna@zsrudna.cz

6,30 - 15,00 hod

7,00 - 15,30 hod

311 670 474

mailto:jidelna@zsrudna.cz#

