
Základní škola, Žatec, Jižní 2777, okres Louny 
IČO: 613 57 332, Tel.: 415 741 011, www.zsjihwz.cz 

 

PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ 

 
Školní rok: ____________ / _____________          třída: ______________ 

                         

Jméno a příjmení: ______________________________  datum narození: ___________________ 

 

Bydliště: ________________________________________________________________________             

 

Příjmení a jméno zákonného zástupce: ________________________________________________  

 

☎ : ____________________________  

 

Platba:   

☐ hotově  ☐ bankovním převodem č. účtu ________________________________ 

                                                                              na který bude vrácen přeplatek                                                                                       
 
Souhlasím se zpracování osobních údajů dle nařízení EP a rady EU 216/679 známé jako GDPR 

(obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 

Prohlašuji, že jsem se seznámil/a s provozním řádem školní jídelny, který je vyvěšen na webových stránkách školy 

http://www.zsjihwz.cz/skolni-jidelna. 

 

V Žatci, dne: ______________ podpis zákonného zástupce: ___________________________ 

 

Stravné ukončeno (vyplní vedoucí ŠJ), dne: ________________________ 

✂ ..........................................................................……………………......................…………………… ✂ 

 
a) Výdej obědů pro přítomné strávníky je od 11,45 do 14,00 hodin. 

b) Výdej obědů do jídlonosičů je od 11,45 do 13,30 hodin, v době prázdnin se nevaří. 

c) Přihlášení strávníka: 

- nejpozději k zahájení stravování je nutné zakoupit nebo zkontrolovat čip; 

- cena čipu na rok je 25 Kč; 

- pokud si strávník čip zapomene, vedoucí školní jídelny mu po kontrole plateb zapůjčí na 1 oběd čip náhradní. 

d) Platby stravného se provádí: 

- bankovním převodem na účet 93 39 481/0100 (variabilní symbol bude novým strávníkům přidělen v kanceláři ŠJ při odevzdání 
přihlášky ke stravování), do zprávy pro příjemce plátce je nutné uvést jméno a příjmení strávníka, na kterého se platba vztahuje 

(stravné je splatné do 20. dne předcházejícího měsíce, poslední platbu je třeba nastavit do měsíce května); 

- hotově – v kanceláři ŠJ v pondělí a ve středu od 7,00 do 11,00 pro zákonné zástupce, od 11,45 do 14,00 pro žáky. 

e) Odhlašování obědů: 
- on-line na webových stránkách školy http://www.zsjihwz.cz/skolni-jidelna nejpozději do 14,00 hodin předchozího dne (na 

pondělí je potřeba se odhlásit již v pátek); na emailu: skolnijidelna.jizni@seznam.cz – den předem; na tel. čísle 415 741 012 od 

7,00 do 7,30 - v případě nemoci je možné strávníkovi odhlásit oběd ten den do 7,30 hodin nebo si oběd vyzvednout – pouze 
první den – další dny po dobu nemoci nemá strávník nárok na odběr stravy dle §119 zák. 561/2004 Sb., neodhlášená strava 

propadá a neposkytuje se za ni žádná náhrada; 

- částka za odhlášený oběd nebude vyplacena, ale při platbě v hotovosti bude převedena do dalšího měsíce; 

- přeplatky za stravné z běžného účtu, budou vyúčtovány na konci školního roku (v měsíci červenci). 

f) Ceny stravného: 
 

Strávníci Cena oběda Min. částka při platbě bankovním převodem 

žáci od 7 – 10 let 31 Kč 600 Kč 

žáci od 11 – 14 let 33 Kč 650 Kč 

žáci od 15 let 35 Kč 700 Kč 

zaměstnanci 40 Kč 500 Kč 

 

- Při platbě hotově je částka stravného účtována dle počtu obědů. 

http://www.zsjihwz.cz/skolni-jidelna

