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P Ř I H L Á Š K A     K E      S T R A V O V Á N Í 
 

 

Přihlásit ke stravování od: Školní rok: 

 

Třída v novém školním roce: 

 

    

Příjmení a jméno žáka/žákyně: 

 

 

Datum narození: 

 

Bydliště: 

 

      

Příjmení a jméno zákonného zástupce: Kontaktní tel.: 

Kontaktní e-mailová adresa:  

 

Beru na vědomí, že výše uvedené údaje mohou být použity do matriky školní jídelny a předávány dle 

vyhlášky č. 364/2005, o dokumentaci škol a školských zařízení, a že školní jídelna zpracovává osobní údaje 

v souladu s Nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 (GDPR) 

 

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s „Vnitřním řádem školní jídelny“dostupným na 

www.zsbrodekukonice.cz. Platby budu provádět řádně a včas a to do 15. dne v měsíci. Kdo tak neučiní, 

bude mít odběr obědů dočasně zablokován. Přihláška je platná po celou školní docházku. 

 

V  dne Podpis: 

 

 

---------------------------------------------------------------zde odstřihněte-------------------------------------------------- 

Ve školní jídelně se začíná vařit 2. 9. 2021 

Pokyny ke stravování ve školní jídelně  
1. Cena 1 oběda (jen potravin): 

kategorie strávníka 

Věk strávníka Cena za 1 oběd 

7 – 10 roků 24 Kč 

11 – 14 roků 27 Kč 

15 roků a výše 30 Kč 

Pro správné zařazení strávníka do příslušné kategorie uvádějte na přihlášku celé datum narození. 

2. Úhrada stravného: 

- převodem na účet školy: 168720474/0300 k 15. dnu v měsíci,  

do zprávy pro příjemce uveďte jméno a třídu strávníka 

- hotově – pouze výjimečně v kanceláři školní jídelny  

3. Obědy musí být odhlášeny vždy nejpozději 1 den předem do 11:00 hodin.  

- sms zprávou: tel. číslo 725 526 837 

- email: jidelna.brodek@seznam.cz 

Nezaplacení obědů není považováno za odhlášení. 

4. Pro nemocné dítě je možno odebrat oběd jen první den nemoci do jídlonosiče, obědy v dalších dnech nepřítomnosti 

je nutné ODHLÁSIT! (vyhláška o školním stravování č. 107/2005 §4 odst. 9) 

5. Přeplatky stravného budou vráceny 1x ročně v posledním týdnu v červnu.   

6. Každá změna, tj. změna bydliště, kontaktního telefonu, jména, nebo zrušení stravování na určitý měsíc se musí včas 

nahlásit vedoucí ŠJ. 

https://www.jidelnastudentu.cz/info-pro-stravniky/vnitrni-rad/
http://www.zsbrodekukonice.cz/
mailto:jidelna.brodek@seznam.cz

