
 

Informace pro strávníky ŠJ 

 
Zákonní zástupci žáka si pečlivě přečtou informace a vyplní přihlášku ke stravování. 

Placení stravného probíhá zpětně. 

1. U plateb v hotovosti musí být stravné uhrazeno v daném termínu, nejpozději však do posledního dne 

v měsíci (např. stravné za září musí být zaplaceno do 30. 9.). 

2. Bezhotovostně placené stravné se bude inkasovat od 15. dne každého měsíce z Vašeho účtu. Při 

neprovedení platby z účtu musí být stravné uhrazeno hotově ve ŠJ a to nejpozději do 25. dne měsíce. 

Změnu čísla Vašeho účtu nebo banky musíte nahlásit.  

Všichni strávníci musí nejpozději do 15. září odevzdat vyplněnou Přihlášku ke stravování třídnímu učiteli, noví 

zájemci o platbu inkasem odevzdají i Potvrzení bankovního domu.  

K výpočtu finanční normy je nutné znát předem počet strávníků. K tomu, aby nemuseli strávníci každý měsíc 

dopředu přihlašovat obědy, bude sloužit Vámi vyplněná přihláška. Pokud žák (strávník) chodí na obědy denně (do 

přihlášky napište ANO) nebo trvale některý den nechodí (tento den v přihlášce přeškrtněte).  Všechny změny ve 

vyplněné přihlášce hlaste u vedoucí ŠJ - trvalé změny musí podepsat zákonný zástupce. 

Všechny obědy mimo trvale odhlášených musí být odhlašovány. 

Podmínky pro odhlašování: 

1. Elektronickou poštou na www.strava.cz (podrobnosti k přihlašování budou sděleny při prodeji čipu),  

            e-mailem – jidelna@zsnivnice.cz – nejpozději do 14.30 hod. předešlého dne (pokud se jedná např.  

            objednané návštěvy u lékaře, soutěže, výlety, exkurze, olympiády, sportovní turnaje…), e-mailem -    

            jidelna@zsnivnice.cz od 14.30 do 7.30 pouze nemoc. Rozhodující bude čas příchozího e-mailu. 

2. Osobně nebo telefonicky – nejpozději do 14.30 hod. předešlého dne, př. odhlášený oběd na pondělí 

nahlásit nejpozději v pátek do 14.30 hod. (důvody stejné jako u elektronického odhlašování) 

Ráno od 7.00 do 7.30 je možno odhlásit pouze nemoc. 

Žák se může stravovat v zařízení školního stravování pouze v době pobytu ve škole (Vyhl. MŠMT 107/2005 

Sb. o školním stravování). 

První den nemoci má žák nárok na dotovanou stravu, zákonný zástupce si oběd může vyzvednout do 

jídlonosiče. Pokud ale v dalších dnech nepřítomnosti nebude strava odhlášena, bude započítána cena oběda 

včetně ostatních nákladů.  Při nedodržení termínu odhlášení nebudou peníze za obědy vráceny.  

Na období školních prázdnin, příp. ředitelského volna, jsou obědy odhlašovány automaticky.  

Pokrm je určen k přímé spotřebě bez skladování.  

V případě nejasností volejte vedoucí ŠJ tel. 572 693 177. 

          Mgr. Josef Talaš, ředitel 

 

                                                                                                                                           zde odstřihněte    

 

Přihláška ke stravování 
 

Jméno a příjmení žáka …………………………………………………………………………. 

 

Adresa žáka ……………………………………………………………………………………. 

 

Třída ve školním roce 2017/2018……………………………………………………………… 

 

Způsob platby stravného (nehodící se škrtněte)  HOTOVĚ   BEZHOTOVOSTNĚ 

 

        DENNĚ 

pondělí úterý středa čtvrtek pátek 

 
Potvrzuji seznámení se s podmínkami školního stravování. Potvrzuji správnost údajů a zavazuji se oznámit jakoukoliv změnu 

týkající se stravování. Dále souhlasím, že výše uvedené údaje mohou být použity do matriky ŠJ dle § 2, vyhl. č.364/2005 

o vedení dokumentace a zák. č.101/2000Sb.o ochraně osobních údajů. 

 

 

Datum a podpis zákonného zástupce ………………………………………………………….. 

 

Telefon …………………………….                   E-mail ………………………………………. 
 

http://www.strava.cz/

