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Přihláška ke stravování pro školní rok _______________________ 
 

Přihlašovaný strávník 

Jméno a příjmení   

Datum narození  

Třída/kategorie  

Číslo účtu na zaslání přeplatků  

Zpráva pro příjemce  Variabilní symbol 

Specifika ve stravě  

 

 

Zákonný zástupce strávníka   

Jméno a příjmení   

zákonného zástupce 

 

Jméno a příjmení   

zákonného zástupce 

 

Adresa - bydliště  

zákonného zástupce 

 

Telefonní číslo  - platné  

Potvrzuji správnost údajů a zavazuji se, že budu včas platit stravné a oznámím neprodleně 

každou změnu, která by měla vliv na stanovení poplatků.Jsem seznámen s vnitřním řádem ŠJ. 

 

v……………………………….dne…………………………………………… 

 

 

 

podpis zákonného zástupce………………………………………………… 
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Přihlašování, odhlašování 

Děti jsou přihlašovány zákonným zástupcem v době nástupu či ukončení docházky a to 

vyplněním přihlášky ke stravování 

 

Cena stravného 

Věk  Cena/1den Cena/ oběd za měsíc 

  2 –   6 let         (přesnídávka, oběd, svačina) 40,- Kč   880,-Kč 

  6 –   7 let         (přesnídávka, oběd, svačina) 42,- Kč   924,-Kč 

  7 – 10 let         (oběd) 29,- Kč   638,-Kč 

10 – 14 let         (oběd) 31,- Kč   682,-Kč 

Cizí strávníci     (oběd) 100,- Kč 2.200,-Kč 

 

Platba 

Pouze bankovním převodem na účet školy vždy do 25. dne předchozího měsíce. Moneta 

Money Bank 162918455/0600 

Variabilní symbol dítěte! Tento symbol je platný po celou docházku dítěte do školy. 

Trvalý příkaz v bance nastavte k 20. dni v měsíci, aby platba proběhla včas. Pro ZŠ na 10. 

měsíců (srpen – květen) a MŠ na 11. měsíců (srpen – červen).Vždy si zkontrolujte zda máte 

dostatek financí na svém účtu v době inkasa. 

Pokud platba neproběhne, strávník – žák je vyřazen ze stravování, strávník – dítě je vyřazeno 

z docházky do mateřské školy a ztrácí nárok na stravu. 

 

Přeplatky stravného 

Přeplatky stravného jsou vráceny na uvedené bankovní spojení zákonným zástupcem na 

přihlášce k stravování, a to vždy na konci pololetí a konci školního roku. 

 

Odhlašování obědů 

Odhlašování obědů je možné osobně, SMS na telefonním čísle 773 636 457. 

A to vždy den předem do 14 hodin! 

Pokud není oběd řádně odhlášen, počítá se, neboť nemůžeme vědět, kdy opět započne 

docházka Vašeho dítěte do školy. 

Dítě/žák má nárok na oběd první den nemoci, oběd je možné si vyzvednout do vlastních 

nádob do 12:30 hodin. 

 

 

 

 


