
                      Přihláška ke stravování ve školní jídelně 
                  při ZŠ F. L. Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280 
                                   na školní rok  2022/2023 
 
S níže uvedenými údaji bude organizace nakládat dle nařízení GDPR  
 
Číslo účtu ŠJ Jezerní – 3962483/0300                Číslo účtu ŠJ Chelčického – 1768353/0300    
  
 
Jméno a příjmení _______________________________   Datum narození ______________ 
 
Adresa bydliště _____________________________________________________________ 
 
 
Třída ve škol. roce 2022/2023 ___________   Odhlašování přes  internet  ano – ne ( zakroužkujte) 
 
 
Inkaso povoleno pro úhradu stravného z účtu :_______________________ kód banky _________ 
 (Vyplní :   ŠJ Chelčického : 1 třídy,     ŠJ Jezerní :  5 třídy,     ostatní pouze při změně č. účtu ) 
 
 
Přihlašuji se závazně ke stravování ve školní jídelně ode dne: ______________________ 
 
a)  na všechny vyučovací dny   
b) pouze: pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek (zakroužkujte) 
 
Beru na vědomí že:                                                          
Obědy se vydávají pomocí systému kreditních karet a čipů (v případě zapomenutí si strávník vytiskne 
za poplatek náhradní stravenku) 
Neodhlášené obědy propadají bez náhrady. 
Odhlašování a přihlašování je možné nejpozději den předem do 13,00 hodin. V případě nepřítomnosti 
ve škole musí být oběd odhlášen.  

 
Strava se nevydává mimo ŠJ  ( pouze 1 den onemocnění = neplánované nepřítomnosti ) 
Od druhého dne nepřítomnosti již nemá žák nárok na školní stravování za zvýhodněnou  cenu   oběda 
zahrnující pouze cenu potravin ( zák. č. 561/2004, vyhláška č. 107/2005 Sb.). Oběd bude doúčtován 
do plné ceny.  
Při předem plánované nepřítomnosti tj. výlety, akce školy, návštěva lékaře atd., kdy si žák nemůže 
oběd sníst v jídelně, musí být oběd už od prvního dne odhlášen, při vydání stravy do jídlonosiče bude 
oběd doúčtován do plné ceny. 
 
Strávník bude přihlášen na nový měsíc po zaplacení zálohy, která pokryje celý měsíc. Platba na 
následující měsíc musí být připsána na účet ŠJ nejpozději 2 dny před koncem měsíce. 
Nedoplatek, který vznikne v daném školním roce po poslední srážce stravného za tisk náhradních 
stravenek, bude doúčtován. 
 
Vedoucí ŠJ bude ihned nahlášena změna údajů uvedených v přihlášce, případně ukončení stravování. 
Provozní řád školní jídelny je vyvěšen na webových stránkách školy, ve škole a v jídelně. 
 
 
Kontaktní email………………………..            Kontaktní telefon: ……………………………….. 
 
 
 Datum : …………………….                            Podpis zák. zástupce  ……………………………. 



 


