
Základní škola a mateřská škola Strážov, příspěvková organizace, Strážov 92, 340 21 Janovice nad Úhlavou 
IČO: 75006103, www.skolastrazov.cz, tel. 376 392 444 - jídelna 

PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ  
(platná po celou dobu školní docházky) 

 

Jméno a příjmení strávníka: 

Datum narození:         Státní občanství:  

Trvalé bydliště:         Třída: 

Stravování od: 

Jméno a příjmení zákonného zástupce: 

Korespondenční adresa: 

Telefon zákonného zástupce:  

E-mail: 

Žák je přihlášen ke stravování po celou dobu školní docházky - tzn. každý školní rok od září do června, 
dítě v MŠ od září do srpna, ostatní strávníci až do odhlášení strávníka ze stravování. Strava je všem 
automaticky přihlášena na celý měsíc. Každé přihlášení a odhlášení oběda je třeba provést dle řádu školní 
jídelny den předem do 14:00 hod přes internet, osobně v kanceláři ŠJ, telefonicky popř. zanecháním vzkazu 
na záznamníku (nahlaste zřetelně jméno, příjmení, třídu a den/dny odhlášení).  

Na dotovaný oběd má žák nárok, pouze je-li přítomen ve škole. Oběd si žák musí sníst ve ŠJ, nelze si jej 
odnést domů. Do nosiče lze oběd vyzvednout pouze první den nemoci, ostatní dny je nutné omluvit – dle 
§ 119 zákona 561/2004 Sb.  

Před zahájením docházky je inkasována vratná záloha /jistina/ ve výši 1000,- Kč, (děti MŠ, žáci ZŠ) nebo 2.500,- Kč 
(ostatní strávníci). U dětí a žáků, kteří ukončili školní docházku, nebo u strávníků, kteří se ze stravování odhlásili, 
jsou po konečném vyúčtování zbylé finanční prostředky vyplaceny zpět na účet strávníka popř. zákonného 
zástupce, ve výjimečných případech v hotovosti. 

Bezhotovostní platby jsou prováděny INKASEM z účtu strávníka popř. zákonného zástupce, který potvrzení 
o povolení k inkasu a vyplněnou přihlášku ke stravování doloží v kanceláři školní jídelny. Inkaso se provádí 
každého 15. dne v měsíci podle vyúčtování přihlášených obědů předešlého měsíce. Pokud strávník platí 
výjimečně HOTOVĚ, musí vždy do konce měsíce zaplatit na následující měsíc (např. do 25. 8. zaplatí stravné 
na měsíc září). 

Při přihlášení do ŠJ si také každý strávník zakoupí v kanceláři ŠJ čip, sloužící k vyzvedávání obědů, za který 
zaplatí zálohu 115,- Kč. V případě ztráty nebo poškození čipu si strávník musí zakoupit čip nový. Ztrátu 
původního ohlásí, aby mohlo být jeho použití zablokováno a nedošlo ke zneužití. Záloha ve výši 115,- Kč 
bude při vrácení čipu na konci stravování vrácena. 
 

Jakoukoliv změnu ve výše uvedených údajích je nutno ihned nahlásit telefonicky popř. písemně vedoucí ŠJ.  

Jsem seznámen s platným Vnitřním řádem školní jídelny a souhlasím s povinnostmi z něj vyplývajícími. (Aktuální znění Vnitřního řádu ŠJ je k dispozici 
na webových stránkách www.skolastrazov.cz). 

Dále beru na vědomí, že výše uvedené údaje mohou být použity do matriky ŠJ a dále předávány dle vyhlášky č. 364/2005, o dokumentaci škol a 
školských zařízení, a že školní jídelna zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením o ochraně osobní údajů (EU) 2016/679 (GDPR). 

 
 
Podpis zákonného zástupce: 


