
Přihláška ke školnímu stravování v MŠ
Školní rok 2022 - 23

Jméno dítěte……..……………………………………………datum narození:……..………

Jméno zák. Zástupce  ………………. …................  tel. číslo …....................................  

e-mail (nutné, čitelně):…………..………… …...................@................................       
Datum, od kdy se strávník přihlašuje.................................................
Úhrada trvalým příkazem na účet  0100274201/0800 KS 308 a doplňte jméno dítěte a přidělený 
variabilní symbol
Jméno majitele účtu  (hůlkovým písmem) ………………………………………………....

Číslo účtu   ………………………………….……………..………………………………..
Součástí přihlášky jsou podmínky úhrady obědů.
Potvrzuji správnost údajů a zavazuji se, že se budu řídit Provozním řádem ŠJ a příslušnými vyhláškami vztahující se ke školnímu stravování.
Souhlasím, aby výše uvedené údaje mohly být použity pro účely ŠJ dle vyhlášky č. 364/2005 § 2 o vedení dokumentace a Zákona 101/2000 
o ochraně osobních údajů a dále v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679. 

jméno a  tel. číslo zákonného zástupce:…………………………..…………………e-mail:….…...……..……..

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

---------------------------------------zde odstřihněte---------------------------------------------------------------------------
Podmínky úhrady obědů       (ponec há  s i  s t ráv n ík )

Strávník si sám zodpovídá za objednávání, odhlašování a výběr obědů pomocí internetu nebo pomocí čipu
u elektronického terminálu ve vestibulu školy. 
Čip se vyzvedává proti vratné záloze 115,- Kč v jídelně školy a ponechává se až do případného ukončení 
stravování v ZŠ.
Ceny obědů:
Na základě vyhlášky č. 272/2021 o školním stravování se upravují ceny dle věku, kterého žáci dosáhli v době 
aktuálního školního roku. První den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole se pro účely této vyhlášky
považuje za pobyt ve škole, strava je účtována za nižší cenu, další následující dny, kdy není strava odhlášena, se
účtuje plná cena (nedotovaná) tj. suroviny včetně režie:

Ceny stravného:             Strávníci do 6 let    
                                                                  -     přesnídávka    10,-Kč

– oběd                28,-Kč
– svačina            10,-Kč

                            Strávníci: 7 – 10 let  
                                                                        -       přesnídávka   11,-Kč

– oběd                33,-Kč
– svačina            11,-Kč    

Zákonný zástupce sám zodpovídá za odhlašování stravy.  
Stravné na následující měsíc je nutné uhradit do 15. dne v měsíci.  
Prosím mějte na paměti, že platby se v našem systému objeví za 2-4 dny, po dni platby (dle 
banky ze které byla platba provedena).

Plátce zadá platbu vždy do 15. dne v měsíci ve prospěch účtu č. 0100274201/0800  KS 0308 a vždy 
doplní jméno dítěte a přidělený variabilní symbol. Je šestimístné číslo. 

Jméno strávníka ZŠ……………………………….……………. VS…99……
Odhlašování  obědů:  Odhlašuje  se  nejpozději  ten  den  do  6  hodin..  Odhlášení  lze  provést  přes
www.strava.cz, osobně u vedoucí ŠJ  nebo přes záznamník tel. č. 606 079 755

http://www.strava.cz/

