
INFORMACE PRO STRÁVNÍKY
 Středisko praktického vyučování Vinohrady s.r.o.

Jana Masaryka 19, Praha 2
 Školní jídelna ZŠ sv. Voršily v Praze Voršilská 5, Praha 1 

Nabídka obědů 
Školní jídelna nabízí výběr ze 4 obědových menu, z nichž jsou dvě hlavní jídla masitá, jedno 
bezmasé a jedno obědový salát. Obědové menu se skládá z polévky, hlavního jídla, doplňku (dezert,
ovoce, salát, ovocný koktejl) a nápoje (čaj, ovocná šťáva, voda).

Ceny obědů 
Od 1.4.2022 se mění ceny stravného ve školní jídelně.
Ceny jsou stanoveny v rozmezí vyhlášky o školním stravování, přičemž rozhodující je věk dítěte, 
kterého dosáhne v aktuálním školním roce. Uvedené ceny platí pouze pro strávníky, kteří jsou žáky 
Základní školy sv. Voršily v Praze. 
Věková kategorie         Cena oběda 
              6 - 10 let            37- Kč 
             11 - 14 let           39,- Kč 
             15 a více let        41,- Kč

 Platba stravného 
Stravné je možné hradit výhradně bezhotovostně na účet číslo 115-3150770207/0100 trvalým 
příkazem z účtu, složenkou na účet, jednorázovým příkazem z účtu, vkladem hotovosti na jakékoliv
pobočce Komerční banky. U každé platby je nutné uvádět variabilní symbol přidělený strávníkovi 
při přihlášení ke stravování. Na přihlášce je třeba uvést číslo účtu, ze kterého budou přicházet 
platby stravného. Stravné se převádí na další školní rok; vyúčtování na konci školního roku se 
provádí na žádost zákonného zástupce strávníka. Hrazené stravné slouží k úhradě obědů a 
doplňkového sortimentu v jídelně, který není zahrnut v ceně oběda. Ceny doplňkového sortimentu 
jsou uvedeny ve školní jídelně a vestibulu školy.

 Přihlášení ke stravování 
Každý strávník musí podat písemnou přihlášku v kanceláři školní jídelny. Přihláška ke stravování 
musí být řádně vyplněna a podepsána zákonným zástupcem žáka. Strávník dostane přihlašovací 
údaje nutné ke vstupu do objednávkového systému a čip. Cena čipu je 90,- Kč. Čip není vratný.

Každý strávník musí mít předem objednaný a zaplacený oběd. Pokud nebude mít strávník 
dostatečný kredit, nemůže si oběd objednat, tudíž mu nebude vydán.

 Objednávání obědů 
Obědy se objednávají přes objednávkový systém na internetu www.e-jidelnicek.cz nejpozději 
jeden pracovní den předem do 13 hodin. Kód jídelny je 111 358. Pro vstup do systému jsou nutné
přihlašovací údaje – strávník musí znát svůj PIN. Při registraci je třeba zadat e-mailovou adresu 
strávníka a zvolit si heslo. 

Odhlašování obědů 
Obědy se odhlašují přes objednávkový systém na internetu www.e-jidelnicek.cz, případně 
telefonicky na čísle 702 193 543 nebo e-mailem vorsilky@sspv.cz nejpozději do 8 hodin daného
dne. 
Neodhlášený oběd  je možné vyzvednout v době výdeje obědů. Z hygienických důvodů nelze oběd 
vydat do přinesených nádob ( pouze standartně na talíř a rodič si jej sám do nádoby přendá).

Jídelní lístek je vyvěšen na internetových stránkách e-jidelnicek.cz a ve školní jídelně. 


