
Úřední hodiny kanceláře školní jídelny – úterý 7.30 - 14.00 hod, tel. 220 809 859, 

604 638 246 
Vyplněnou a podepsanou přihlášku předejte hospodářce školní jídelny.  

OBĚDY PLAŤTE BEZHOTOVOSTNĚ! Vyberte si způsob, který Vám bude nejlépe vyhovovat. Obědy se 

platí dopředu, nejlépe k 20. dni v měsíci. Noví strávníci mohou platit za obědy na září v hotovosti u hospodářky 

školní jídelny. Objednávání a odhlašování obědů lze den předem do 14.00 hodin nebo v den absence dítěte 

do 8.00 hodin pomocí objednávkového snímače ve školní jídelně nebo na tel. čísle 220 809 859 (i záznamník), 

604 638 246 a e-mailové adrese jidelna@skolatusarova.cz . 

Způsob placení stravného: 
 

A: TRVALÝ PŘÍKAZ K ÚHRADĚ – z účtu libovolné banky – zde zadáte: 

- - Trvalý příkaz k úhradě ve prospěch účtu jídelny, tj. č. účtu: 000000-0206452379/0800 
- - Variabilní symbol ………………………………………… 
- - Částka: děti do 6 let (MŠ) 950 Kč, žáci 7–10 let 700 Kč, 11-14 let 750 Kč, žáci nad 15 let 770 Kč 

Pozor! Nezadávejte trvalé příkazy s přerušením na prázdniny, dítě by nemělo placené září. Případně si zadejte 

přerušení placení na červen a červenec. V srpnu již platíte obědy na září. 
Vyúčtování: Vrácení přeplatků na Váš účet bude prováděno na konci šk. roku v červenci. Kontrolujte si své 

výpisy z účtu! Pokud máte zájem o vyúčtování v jiném termínu, obracejte se na vedoucí školní jídelny. 
 
 

B: SLOŽENKA 
Pokud chcete obědy platit složenkou, vyzvednete si ji na poště (poukázka A - 114) a pošlete na účet jídelny částku 

na obědy. Jídelna nemá předvyplněné složenky k dispozici. Vyplníte následujícím způsobem: 

- Částku si sami spočítáte podle toho, kolikrát půjde dítě následující měsíc na obědy. Adresa majitele účtu: 

Základní škola – školní jídelna, Tusarova 21, Praha 7 
- Číslo účtu školní jídelny, tj.č. účtu: 000000-0206452379/0800 

- Nezapomeňte vždy uvést variabilní symbol…………………………………….. 
      Obědy se platí předem, nejlépe k 20. dni v měsíci. 

 

 

Ceník platný od 1. 9. 2020: děti do 6 let (MŠ) – 43 Kč/celodenní strava, děti do 6 let (přípravná třída) – 25 

Kč/oběd, 7 – 10 let 32 Kč/oběd, 11 – 14 let 34 Kč/oběd, nad 15 let 35 Kč/oběd. 

 

 

…………………………………………  zde oddělte ……………………………………………… 

 

Závazná přihláška ke stravování ve školní jídelně ZŠ Tusarova 

 

VARIABILNÍ SYMBOL  ………………………………… (bude přidělen vedoucí školní jídelny) 

Jméno strávníka:……………………………….………………………….   Třída:……………….………. 

Datum narození:…………………………….……………. Kontaktní telefon:…….……………….… 

Způsob platby: A: Trvalý příkaz k úhradě 

                              Č. účtu:………………………………..      Směr. kód banky:……………… 

                         B: Složenkou 

Potvrzuji správnost údajů. Beru na vědomí, že mé dítě nemůže dostat oběd, který nebude včas zaplacen. 

Oběd, který není včas odhlášen, je účtován. Seznámil/a jsem se s aktuálním provozním řádem školní 

jídelny. 

 
 

Datum ………………………  Podpis zák. zástupce ………………………….............. 

 

mailto:jidelna@skolatusarova.cz

