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Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek,  
El. Krásnohorské 2254 

 

 

PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ 

 

Příjmení a jméno………………………………………………………Třída……….…….. 

Datum narození………………………....................                     Státní občanství………….…… 

Trvalý pobyt……………………………………………………………………………………………... 

Zák. zástupce…………………………………...  Tel.č. zák.zástupce……………………… 

Bydliště zák. zástupce…………………………………………………………………………………. 

Zahájení stravování……………………………… 

Souhlasím, že výše uvedené údaje mohou být použity do matriky školní jídelny dle vyhl. 364/2005 §2 o vedení 

dokumentace a zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

Podpis rodičů (zákonných zástupců) ……………………………………………………. 

 

INFORMACE PRO STRÁVNÍKY 
- Podmínkou stravování je zakoupení čipu v hodnotě 100,- Kč. Při ztrátě či poškození je nutno zakoupit čip nový. 
Objednávky, výdej, kontrola obědů je prováděna použitím čipu. 
- Výše úhrady oběda pro žáky ZŠ je závislá na jejich věku, kterého dosáhnou v daném školním roce. 
Rozhodující škol. rok je vždy od 1.9. do 31.8 následujícího roku. 
- S platností od 1.1.2012 ŠJ za neodhlášenou stravu účtuje věcné a režijní náklady na přípravu jídla. 
- Strávník je povinen si jídlo odhlásit v době nepřítomnosti ve škole. 
- První den neplánované nepřítomnosti lze strávníkovi poskytnout jídlo v rámci škol. stravování za výši finančního 
normativu (§ 4 odst.9 vyhlášky č. 107/2005 Sb.). Jídlo si může vyzvednout do nosičů (v době od 11:15-11:35 h. nebo 
13:50-14:00 h). 
- Bude-li však strávník nemocen několik dní, pak od druhého dne jeho nepřítomnosti, kdy nebude ve škole, se už 

nejedná o školní stravování (s odkazem na § 122 odst.2 zák. č 561/2004 Sb.) a je povinen si jídlo odhlásit. 

-jestliže si strávník jídlo neodhlásí, neodhlášená strava propadá a bude mu řádně vyúčtována úhrada věcných a 
režijních nákladů. 
-Odhlašovat obědy lze na pokladně škol. jídelny, přes internet po zavedení hesla na pokladně ŠJ nebo telefonicky. 
-Aktuální den      6:30-7:00 h tel: 558 604 255   p. Salachová 
-Den předem   11:00-13:45 h tel: 558 604 256  p. Hillová  
-Platba stravného 
1) Hotově na pokladně ŠJ 
2) Bezhotovostní platba INKASO 
-Nutno odevzdat potvrzení povolení k inkasu na pokladnu ŠJ 
Stravné za daný měsíc budeme účtovat vždy k 1. dni daného měsíce s odečtem odhlášek za minulý měsíc. 

   -V případě, že peníze nebudou připsány na účet do 10.dne v měsíci rušíme od příštího měsíce platbu inkasem. Poté je 
možná platba pouze hotově. 
-Při ukončení stravování ve ŠJ je nutné zrušit inkaso u své banky a písemně zrušit na pokladně ŠJ. 


