
J+J školní jídelny spol. s r.o. , Bezručova 94, Říčany 

Masná 18, Praha 1 
IČO: 257 78 391, DIČ: CZ–257 78 391 

tel: 222 315 570 

 

Ředitel:                    Petr Kotál              608 976 793 

Vedoucí provozu:  Eva Kotálová        777 634 979 

Vedoucí kuchař:     Jaroslav Hron 

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDLENY 

Objednávat obědy, odhlašovat obědy nebo sledovat historii účtu strávníka včetně přehledu objednaných a odebraných jídel, lze na 
terminálu v prostorách jídelny, nebo prostřednictvím internetu na adrese www.jj.cz  (Šj Masná) 

Uživatelské jméno a heslo pro přístup přes internet bude uživatelům vygenerováno při platbě stravného. Tyto údaje (heslo a 
přihlašovací jméno), zasílame emailem na uvedenou email. adresu v systému,  nesdělujeme telefonicky (pouze osobně). 

Strávníci mohou platit obědy hotově, převodním příkazem nebo jednorázovým vkladem do banky.  

POZOR !!! Nové číslo účtu pro plátce bankou    270 073 86 62 / 2010, variabilní symbol (evidenční číslo) sdělí vedoucí školní jídelny. 

Ceník stravného: 

Studenti  SPS Dopravní a VOŠ Dopravní 

(oběd. č.1-3 standard) 31,- Kč , (oběd. č.4 nadstandard - zvýšená gramáž u masa ) 44,- Kč 

ČIP přiděluje škola. 

Studenti  , SPŠST PANSKÁ, VOŠ a SPŠE PŘÍKOPY a ostatní 

(oběd. č.1-3 standard) 31,- Kč , (oběd. č.4 nadstandard - zvýšená gramáž u masa ) 44,- Kč 

ČIP: 120,- Kč vratná záloha 

Provozovatel si vyhrazuje právo nevydat oběd těm strávníkům, kteří v daný den nepředloží řádně označený stravovací čip.  
Čip slouží po celou dobu stravovaní.  

Objednávky, odhlášení obědů i hromadné odhlášky 

Lze provádět pouze ve dnech školního vyučování nejpozději den předem do 14:30 hod., (PO-PÁ) 

1) na terminálu v prostoru jídelny v době výdeje jídla, prostřednictvím internetu  po přihlášení, mobilní aplikací   ANDROID  
2) telefonicky na čísle: 222 315 570, 777 634 979 
3) elektronickou poštou: sjm@jj.cz 
4) SMS zprávou: 777 634 979 
5) osobně u vedoucí ŠJ v době plateb 11.30 -14.30 hod. 
Neodebraná nebo včas neodhlášená strava propadá. 

Platby (PO-PÁ): 11:30 - 14:30 hod.;   

Výdej jíde (PO-PÁ): 11:30 - 14:30 hod.   

Výdej jídla do jídlonosičů (v první den nemoci a pod.), 
mimořádný výdej: 11:30 -11:45 hod, 14:15 – 14:30 hod.  

Je nutno dodržet tuto dobu, aby nebyla narušována plynulost výdeje stravy 

Školní jídelna nabízí výběr ze 4druhů jídel  

Školní kuchyně též vaří a expeduje teplé pokrmy do výdejny OA Dušní, Praha 1. Čas expedice 10.00- 11.00hod.  

Školní jídelna zabezpečuje doplňkový prodej občerstvení. Provozní doba: (PO-PÁ) 7.00-14.30hod.  

(Sortiment občerstvení obnáší především balené sendviče, nápoje a cukrovinky) 

 


