
Přihláška ke školnímu a komerčnímu stravování ve školní jídelně 
Střední školy XY, IČ: XY, DIČ: CZXY  

S níže uvedenými údaji bude organizace nakládat dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

Informace o ochraně osobních údajů najdete na www.gdpr.eu 

 

Jméno a příjmení strávníka …………………………..……..  rodné číslo …………/……... 

 

Škola ……………………………………………………………………. třída ……………. 

 

Adresa trvalého bydliště ………………………………………………… PSČ …………… 

 

Číslo účtu strávníka…………………………./………     telefon: …………………………. 

 

V ………………………… dne ……………                                                                                     

                

Podpis strávníka: ……………………      Podpis zákonného zástupce: …………………. 

 

ZDE ODSTŘIHNĚTE A ČITELNĚ VYPLNĚNÉ VRÁŤTE DO ŠKOLNÍ JÍDELNY!!!! 

 

 

INFORMACE PRO STRÁVNÍKY (RODIČE) 
Podmínkou účasti na školním a komerčním stravování je odevzdání čitelně vyplněné přihlášky a zakoupení čipu. 

Cena čipu je 100,- Kč, čip je nevratný. V případě ztráty čipu je nutné tuto skutečnost nahlásit ve školní jídelně – 

čip bude zablokován. Strávník si musí zakoupit čip nový. Čipy se hradí v hotovosti u vedoucí školní jídelny. 

Cena oběda  pro žáka je 25,- Kč (finanční normativ potravin). Ceny obědů pro komerční stravování: 75,00 Kč 

(21% DPH) při konzumaci oběda ve školní jídelně a 71,00 Kč (15% DPH) při odběru oběda v jídlonosiči 

 (v tomto případě musí být vyplněn formulář na odběr oběda v jídlonosiči). 

Žák má nárok na školní stravování pouze v době jeho přítomnosti ve škole! V době prázdnin a ředitelského 

volna je automaticky ze stravování odhlášen. V době ostatní nepřítomnosti žáka ve škole je nutné obědy odhlásit. 

První den neplánované nepřítomnosti strávníka – žáka ve škole, má žák nárok na dotovaný oběd a rodiče si 

mohou odnést oběd v jídlonosiči. V následujících dnech již nárok na dotovaný oběd nevzniká a cena oběda je 

stejná jako pro cizí strávníky tj. 75,00 Kč. V případě nedodržení těchto pravidel a na základě rozhodnutí 

ředitele školy budeme vybírat doplatek oběda do plné výše, tj. do ceny 75,00 Kč. 

Způsob platby za stravné je inkasem, ve výjimečných případech v hotovosti. 

Podmínkou inkasní platby je vyzvednutí formuláře, dle pokynů vedoucí školní jídelny jej vyplnit a potvrzený 

bankou vrátit zpět. Touto formou se hradí obědy skutečně odebrané – nejedná se o zálohu. 

Hotovostní platba – hradí se objednané obědy. V případě vzniku přeplatku z důvodů odhlášení obědů v průběhu 

měsíce, se zúčtují přeplatky v následujícím měsíci, nebo jsou vyplaceny v hotovosti. 

Provozní doba ŠJ od 11:45 –12:00 stravování cizích strávníků (komerční stravování) 

                                 od 12:00 –14:45               stravování žáků  a zaměstnanců školy                 

Objednávání a odhlašování obědů:  

Objednávky obědů – buď osobně u vedoucí školní jídelny, s použitím boxu ve školní jídelně a přes internet na 

www stránkách strava.cz , číslo zařízení 1475. V případě, že žák – rodič, ale i ostatní strávníci chtějí využívat 

služeb internetu, je nutné tuto skutečnost nahlásit vedoucí školní jídelny. Strávník uvede heslo, pod kterým se 

bude přihlašovat na internetu a svoji e-mailovou adresu, kam mu budou zasílány potvrzené odhlášky a 

objednávky, nebo upozornění, že prováděl odhlášku a objednávku mimo povolený časový rozsah. 

Odhlašování obědů se provádí stejným způsobem jako při objednávání – u vedoucí školní jídelny, na objednacím 

boxu, na internetu.  

Objednávky a odhlášky na druhý den se musí provést vždy do 14.00 hodin předchozího dne. Tak je 

nastaven stravovací systém. V případě, že budete objednávat nebo odhlašovat oběd po 14.00 hodině, ať již na 

boxu nebo přes internet – nebudou Vaše hlášení akceptována.  

Po 14.00 hodině lze výjimečně odhlásit oběd, na následující den, pouze osobně u vedoucí školní jídelny, nebo 

telefonicky na čísle 475 240 055 – nejpozději do 7.30 hodin následující den.  

 


