
 

 

Přihláška ke stravování ve školní jídelně ZŠ Nesovice 

pro školní rok ........................ 
 

 

Příjmení a jméno: ………………………………………………………………. 

 

Datum narození: ………………………………………………………………... 

 

Adresa bydliště: ………………………………………………………………… 

 

Telefon (zákonného zástupce): ………………………………………………… 

 

E-mail: …………………………………………………………………………... 

 

Stravování*:     a) každý den     

                           b) jen některé dny (uveďte které)  …………………………...         
*zakroužkujte jednu z variant 

 

 

V Nesovicích dne : …………………….                                  ………………………………... 

                                                                                                       podpis zákonného zástupce 
 

 

Svým podpisem zákonný zástupce stvrzuje, že byl obeznámen a souhlasí s níže 

uvedenými pokyny. 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------       
 

Cena stravného:      
 

Strávníci 7 – 10 let  20,- Kč 

Strávníci 11 – 14 let  22,- Kč 

Pozn.: Dítě, které v daném školním roce dovrší 11 let, již spadá do kategorie strávníků 11-14 let (podle vyhlášky 

107/2005 Sb.).   
                                                                                            
POKYNY: 

 Příspěvek na stravování se platí předem, nejpozději do 27. v měsíci na měsíc následující pokud platí přes účet, 

v hotovosti do posledního dne v měsíci na měsíc následující. (např. stravné placené přes účet na měsíc únor musí 

být uhrazeno nejpozději do 27. ledna, stravné placené v hotovosti do 31. ledna.) 

 Příspěvek na stravování se platí hotově vedoucí školní jídelny nebo bankovním převodem na účet:  

35-4344420277/0100. 

 Platební předpisy jsou dětem předávány kolem 10. dne v měsíci. 

 Odhlášení či přihlášení stravy provádějte den předem nebo nejpozději ráno daného (odhlašovaného, 

přihlašovaného) dne do 6:15 hod. na tel. Čísle 517 367 227, mobil: 731 715 605 (SMS). 

 Pokud dítě onemocní a nestihnete odhlásit oběd, má nárok na dotovaný oběd první den nemoci. Další dny 

nepřítomnosti ve škole nárok na oběd nemá, proto je nutné si obědy odhlásit. Pokud tak neučiní, platí žák plnou 

výši obědu. 

 Neodhlášený oběd prvního dne nepřítomnosti je možné si vyzvednout ve školní jídelně v době od 11:15 do 11:30 

hod. a od 12:00 do 12:20 hod. Nevyzvednutý  oběd neznamená odhlášený oběd. 

 Pokud nebudou mít děti zaplacené obědy v řádném termínu, jsme nuceni dětem oběd nevydat!!! 

 Strava je vydávána pouze na základě přihlášené a zaplacené stravy. 

 Odečítání odhlášených obědů se provádí přes jeden měsíc (např. odhlášené obědy za leden budou odečteny 

v platbách na měsíc březen). 

 Provozní řád školní jídelny a jídelní lístek je vyvěšen ve školní jídelně a u vedoucí školní jídelny. 

 Veškeré informace, připomínky a změny ve stravování hlaste vedoucí školní jídelny tel. 517 367 227. 
 


