
 
Informace pro nové strávníky 
 
Provozovatelem školní jídelny je firma Personnel Welfare, zařízení školního stravování, s.r.o. , 
vedoucí jídelny je paní Veronika Danko, kontakty :  
485 132 957, 723 802 167, e-mail : danko@personnel-welfare.cz 
 
Registrace nových strávníků probíhá v kanceláři stravování u školní jídelny. (Přístup je školním dvorem 
z ulice Pionýrů nebo Červeného, po schodech ke skleněným dveřím a dále chodbou doprava.)  
      
A to poslední 2 dny v srpnu  v pátek 28.08.2020 a pondělí 31.08.2020 v době  
od 8,00 do 10,00 hod. a první týden v září tamtéž Po - Pá v době od 7,30 do 8,30  
a od 11,45 do 14, 00 hod. 
 
Podmínkou pro účast na školním stravování je vyplnění „Přihlášky ke stravování“ a aktivace elektronického 
čipu nebo Opus karty ve stravovacím systému. Formulář přihlášky ke stravování lze získat na stránkách školy 
- jídelna (www.dobiasova.cz) a na stránkách školní jídelny (www.personnel-welfare.cz). Zaregistrovat se je 
možné kdykoliv i během školního roku v úředních hodinách kanceláře školní jídelny. 
 
Rodiče nových žáků, kteří se budou stravovat ve školní jídelně, mají tyto možnosti  
placení obědů: 
 
1. Hotově v kanceláři jídelny vždy poslední 2 pracovní dny před koncem měsíce. 
2. Trvalým příkazem z běžného nebo sporožirového účtu nejpozději 20. dne v měsíci.   
3. Souhlasem s inkasem z běžného nebo sporožirového účtu ke 20.dni v měsíci. 
 
Pozor ! :  Stravné na měsíc září se platí v hotovosti (nový strávníci). 
 
Cena obědového menu činí  pro žáky 1. - 4. třídy                  25.00 Kč    
                                            pro žáky 5. -.9. třídy                  27,00 Kč    
                                                nad 15 let                                 28,00 Kč    
 
Ve školní jídelně se vaří denně 3 jídla, ze kterých si mohou děti prostřednictvím čipů vybrat. Čip se vydává 
oproti vratné záloze 150.00 Kč. Stravování je také možné na OPUS karty. OPUS kartu je nutné předložit pro 
aktivaci v našem objednávkovém systému u vedoucí ŠJ. 
 
Po registraci strávníka a aktivaci čipu či karty je strávníkovi přidělen variabilní symbol a přístupové heslo na 
internetové objednávání obědů. 
 
Při zaplacení obědů jsou děti automaticky přihlášeny a mají zajištěn oběd č. 1. Pokud chtějí jiné jídlo, mohou 
si ho den dopředu do 14,00 hod. objednat na objednávkovém boxu za pomoci čipu nebo karty, nebo přímo 
u vedoucí jídelny. Tímto způsobem lze oběd také odhlásit.  
Objednávání i odhlašování je též možné přes internet prostřednictvím stránek  
www.e-jidelnicek.cz po přihlášení dítěte a obdržení PINu.  
Ti, kteří platí inkasem nebo trvalým příkazem jsou ke stravě přihlášeni hromadně automaticky na celý měsíc. 
Pokud se některé dny nebo celý měsíc nebudou chtít stravovat, je nutné obědy odhlásit. 
Na měsíc září platí všichni noví strávníci hotově. V průběhu měsíce září si strávníci zařídí souhlas s 
inkasem nebo trvalý příkaz. Příslušné formuláře si strávníci vyzvednou u vedoucí  
šk. jídelny nebo je mohou získat na stránkách školy - jídelna (www.dobiasova.cz) a na stránkách školní 
jídelny (www.personnel-welfare.cz).  
 
 


