
 
 

Základní škola a mateřská škola, Okna, příspěvková organizace, okres Česká Lípa, Okna 471 62 
 

PŘIHLÁŠKA KE ŠKOLNÍMU STRAVOVÁNÍ 

 

Zákonný zástupce žáka / žákyně / cizí strávník /zaměstnanec 

                                                                                

jméno a příjmení  …………………………………………………………………….. 

 

adresa bydliště  …………………………………………………………… ………….  

 

telefonní kontakt 

 

otec……………………………            matka ………………………………. 

 

e-mail ……………………………………… 

 

Přihlašuji svého syna / dceru  

 

Jméno, příjmení  …………………………………………………třída ………………….. 

 

Datum narození …………………………… 

 

Adresa bydliště (není-li shodná s adresou zákonného zástupce : 

 

….......................................................................................................................................... 

 

Závazně  ke stravování ve školní jídelně : 

 

• Na všechny všední dny, ve kterých probíhá výuka žáků 

 

• Pouze v těchto dnech (označte dny, kdy chcete stravu) 

pondělí úterý středa čtvrtek pátek 

 

Zvolený způsob úhrady:  (označte)  

• Zálohově, z bankovního účtu  

• V hotovosti  

 

Beru na vědomí, že :   

1. Obědy se vydávají pouze řádně přihlášeným strávníkům. Na dobu školních prázdnin 

jsou žáci automaticky odhlášeni. Na začátku nového školního roku, se musí přihlásit 

všichni strávníci, včetně těch, kteří již v minulém roce chodili. Strávníci, kteří mají 

v daném školním roce podanou přihlášku, jsou v době školní výuky přihlašováni ke 

stravování každý měsíc automaticky. 

2. Odhlásit stravu  je možné nejpozději do 7:00 hodin ráno. Řádně neodhlášený, nebo 

nevyzvednutý oběd propadá bez náhrady. 

3. Odhlašovat na telefonním čísle 487 876 232, 728 409 749, nebo pište na email: 

ivana.horcikova@seznam.cz 

4. Přihlášený strávník má právo odebrat denně jedno jídlo. Toto jídlo podávané v rámci 

školního stravování konzumuje v jídelně školy, pouze první den, jeho neplánované  

nepřítomnosti, kdy může být vydán oběd do jídlonosiče za dotovanou cenu. Další dny 



 
 

nepřítomnosti je povinnost zákonného zástupce strávníka odhlásit, pokud nebude 

odhlášen, bude mu účtována strava za plnou cenu.  

5. Úhradu obědů provádět zálohově do 25. dne v měsíci, na měsíc následující (první               

platba v srpnu) 

6. Pokud nebude stravné  uhrazeno včas, bude strávník automaticky odhlášen. Po    

zaplacení bude opět přihlášen. 

7. Případné přeplatky budou vyúčtovány jednou za rok,v prvních čtrnácti dnech měsíce 

července. 

8. Při ukončení stravování ve školní jídelně je žák povinen vyrovnat všechny případné 

nedoplatky. 

 

Podepsáním a odevzdáním Přihlášky je strávník přihlášen ke stravování ve ŠJ.  

Podpisem se stvrzuje, že stravné bude hrazeno včas a řádně, dle potřeb a požadavků ŠJ. 

Podpisem stvrzujete, že jste seznámeni s pravidly a řádem školní jídelny 

 
  

 

 

V …........................       dne ….................................                     …........................................................................... 

                                                                                                                 podpis zákonného zástupce 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………… 
( Vyplněnou přihlášku oddělte a odevzdejte vedoucí stravování) 

                                        Pravidla pro platby                                    
bezhotovostně trvalým příkazem k 25. dni v měsíci na následující měsíc.       

Číslo  účtu školní jídelny vedeného u  Moneta bank  :162511882/0600    

hotovostní platba v kanceláři hospodářky školy  

Platby jsou zálohové, musí být uskutečněny vždy nejpozději do 25.dne v měsíci, na měsíc 

následující         (tedy první  platba nejpozději do 25.8 a  poslední do 25.5. ), pokud jste 

neuhradili v měsíci srpnu první platbu, v září pošlete platby dvě. 

Pokud strávník nemá stravné  v termínu uhrazené, bude odhlášen ze stravování.                                  

                                            Odhlašování stravy                                                        

Odhlašovat stravu na daný den, nejpozději do 7 hodin na telefonní číslo 487876232, 

728409749, nebo email :ivana.horcikova @seznam.cz.   

Nárok na dotovaný oběd má strávník pouze v první den nemoci, rodiče si jej mohou odebrat 

do jídlonosičů, v době od 11 do 12 hodin. Další dny nepřítomnosti ve škole je strávník 

povinen si stravu odhlásit, pokud tak neučiní, bude mu strava účtována v plné výši skutečných 

nákladů na přípravu jídla.   

POZOR: dítě odhlášené z vyučování není automaticky odhlášeno ze stravování. 

                                                                                            Ivana Horčíková, vedoucí ŠJ 


