
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ 
(PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY A PRO ZAMĚSTNANCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY) 

 

Úřední hodiny kanceláře školní jídelny – každé úterý 8.00 – 14.00 hodin. Vyplněnou a podepsanou přihlášku 

předejte do školní jídelny a zakupte si u vedoucí čip /cena čipu je 130 Kč/, nahrazuje stravenky. Pokud strávník čip ztratí, je 

nutné zakoupit do tří dnů nový. OBĚDY PLAŤTE PROSÍM  B E Z H O T O V O S T N Ě, vyberte si způsob, který Vám bude 

lépe vyhovovat. Nezadávat trvalé příkazy s přerušením placení na prázdniny, dítě by nemělo placené září. Případně si zadejte 

přerušení placení na červen a červenec. V srpnu již platíte obědy na září!! 

Jak se obědy platí: - z účtu u libovolné banky – zde zadáte: 

            - trvalý příkaz k úhradě ve prospěch účtu jídelny, tj. č. účtu: 35-2000912359/0800  

 
           - variabilní symbol pro platby na obědy: ____________________ (přidělí vám v jídelně)!  

Je nutné při každé platbě uvádět, jinak platba nebude přiřazena k vašemu dítěti! 

 

            - částka: žáci 7 – 10 let 490 Kč, 11-14 let 550 Kč, žáci nad 15 let 650 Kč  

             - částka 550 Kč pro zaměstnance základní školy                          
POZOR! Obědy je nutné platit dopředu, tj. k 20. v měsíci (např. na září musíte zadat příkaz k 20. srpnu). Vyúčtování = vrácení přeplatků 

na Váš účet bude prováděno na konci školního roku (v červenci). Je nezbytné informovat jídelnu o aktuálním čísle účtu. Pokud máte zájem o 

vyúčtování v pololetí, nebo v jiném termínu, obracejte se individuelně na vedoucí ŠJ. 

______________________________________________________________________________ 

CENY OBĚDŮ:  

1. žáci 7-10 let 23 Kč za oběd, 2. žáci  11-14 let 26 Kč za oběd, 3. žáci nad 15 let 31 Kč,  

4. zaměstnanci základní školy 26 Kč za oběd 
žáci jsou do těchto kategorií zařazováni na dobu školního roku, ve kterém věku dosahují. Školní rok trvá od 1. 9. do 31.8.  
Obědy můžete platit také na libovolně dlouhé období dopředu. Veškeré přeplatky vracíme vždy v červenci zpět na účet, který uvedete této přihlášce. 

 

Odhlašování obědů: - osobně v jídelně u objednávkového snímače  (před jídelnou na chodbě) 

nebo                              -  internetové odhlašování – přihláška je na stránkách školy nebo si vyzvednete v jídelně 

nebo   -  strukturovanou SMS zprávou – číslo a návod je na www.strava.cz  

                                                                                     (po vašem přihlášení k  „internetovému odhlašování“)  

nebo                              -  telefon – non stop záznamník  281 012 39 (na dnešní den do 8.00 h lze ještě odhlásit) 

Telefonické odhlašování používejte prosím jen v nouzi. Preferujeme odhlašování na www.strava.cz – odhlášky a 

přihlášky lze provádět až na měsíc dopředu; na zítra do 14,00 hod lze jídla přihlašovat; odhlášky můžete zadávat do 

8,00 ráno na ten den. 

               

Do telefonu nebo na záznamník uveďte prosím JMÉNO, TŘÍDU a DATA, na která dítě odhlašujete.  

 
Ukončení stravování: vzhledem k bezhotovostnímu placení a systému čipů je nutné stravování ukončit tím, že písemně nebo telefonicky 

oznámíte datum, ke kterému rušíte stravování dítěte ve ŠJ,  a domluvíte se s ved. jídelny na způsobu vyúčtování. Netýká se dětí, které budou 

odcházet z 9. tříd, ti budou vyúčtováni automaticky. Za vrácený a nepoškozený čip Vám jídelna vrátí peníze. POZOR! OBĚDY, 

KTERÉ NEBUDOU VČAS ZAPLACENÉ, NEBUDOU DÍTĚTI VYDÁNY!! DĚTEM BEZ ČIPU NEBUDOU 

OBĚDY VYDÁNY! 
S dotazy a připomínkami se prosím obracejte na ved.jídelny Bc. Moniku Křtěnskou tel. 281 012 394 nebo e-mail: m.krtenska@zschvaleticka.cz 

SEZNAMTE SE S PROVOZNÍM ŘÁDEM ŠKOLNÍ JÍDELNY, JE VYVĚŠEN V JÍDELNĚ A NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ŠKOLY.  

 
Přihláška platná od 1. 7. 2018 

 

Závazná přihláška ke stravování pro žáky základní 

školy (odevzdat do školní jídelny, zakoupit čip za 130 Kč) 

 
 
Jméno strávníka: _____________________________________________      
 
Třída: _________________ Datum narození: ___________________ 
         
 Variabilní symbol plateb:  

___________________ 
(přidělí vám v kanceláři školní jídelny) 

 
 

Kontaktní telefon:  _______________________ 
  
 Kontaktní e-mail______________________________ 
(pokud si nepřejete telefony nebo e-mail uvádět, nejsou tyto údaje povinné, slouží pro plynulou 
komunikaci s jídelnou)            
 

Číslo vašeho účtu, ze kterého budete posílat platby na obědy a na 

které vám budeme vracet přeplatky:    
                    
                                                                                                   
 č. účtu …………………………...…………    Směr.kód banky ……………. 

 
Informace o ochraně osobních údajů naleznete na 

https://www.zschvaleticka.cz/o-skole/gdpr.  
 

Potvrzuji správnost údajů a přihlašuji své dítě ke stravování dnem:  
 
uveďte datum,  

kdy bude dítě poprvé obědvat:          ___________________________         
 
Od tohoto data je dítě přihlášeno k jídlu, pokud nebude jíst, je nutné jej o d h l á s i t! 
Beru na vědomí, že mé dítě nedostane oběd, který nebude včas zaplacen, a 
nedostane oběd, pokud nebude mít při obědě čip.  Beru na vědomí, že mi bude 
účtován oběd, který nebude odhlášen. Jsem seznámen a souhlasím s aktuálním 
provozním řádem školní jídelny. Souhlasím s tím, že mému dítěti budou vráceny 
peníze pouze za čip, který nebude poškozen. Čipy se nesmí máčet, takové pak 
nefungují.   
                                                                                                       

Podpis zákonného zástupce ……………………………………………. 

 

 
 

 

 

 přihlášku k internetovému přihlašování a odhlašování naleznete na druhé straně  
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