
                   Přihláška ke stravování od školního roku 2019- 2020 

                           Školní jídelna ZŠ Trhová Kamenice 

 
JMÉNO A PŘÍJMENÍ STRÁVNÍKA  

 
DATUM NAROZENÍ  

VARIABILNÍ SYMBOL (přidělí vedoucí ŠJ)  

TŘÍDA (školní rok 2019/20)  

JMÉNO A PŘÍJMENÍ JEDNOHO Z RODIČŮ  

TELEFONICKÉ SPOJENÍ  

E-MAIL  

ČÍSLO ÚČTU PRO VRÁCENÍ PŘEPLATKŮ  

BANKA  

 
Přihlašuji své dítě na stravování dle níže uvedeného rozpisu: 
 

1 x v týdnu  

2 x v týdnu  

3 x v týdnu  

4 x v týdnu  

5 x v týdnu  
* křížkem označte zvolenou variantu 
 
 
 
Stravné budu hradit            HOTOVĚ                      BANKOVNÍM  PŘEVODEM 
 
 
 
Tato přihláška platí  od školního roku 2019 – 2020  po celou dobu školní docházky.   
Ukončení stravování nebo případné změny musí být nahlášeny vedoucí školní jídelny  
L. Polánské (tel. 773 450 109). 
 
Souhlasím s tím, aby po dobu docházky na obědy školní jídelna pracovala s osobními daty  
uvedenými na této přihlášce. 
 
V:       …...........................................................           Podpis rodičů nebo zákonných zástupců:  
 
Dne:  …..........................................................             …................................................................... 



Tato přihláška platí od školního roku 2019 – 2020 do doby ukončení školní docházky. 
Ukončení stravování musí být nahlášeno vedoucí školní jídelny L. Polánské (tel. 773 450 109). 
 
Odhlášky obědů: 
      1)   za odhlášení obědů si zodpovídá rodič (nespoléhejte na vyučující) 
      1)   pokud strávník náhle onemocní, je možné oběd odhlásit do 7.30 hodin ráno 

2) první den nemoci mají rodiče právo si oběd ze školní jídelny odnést 
3) v ostatních případech musí být oběd odhlášen nejpozději do 13,00 hodin  

            předcházejícího dne 

                                                      
 

                                 Finanční sazby stravného  

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém tohoto věku 
dosáhnou. Školní rok trvá od 1. 9. do 31. 8. 
  
     Rodiče budou obědy platit: 
a) hotově v kanceláři školy, do 20. dne v měsíci. V praxi to znamená, že do 20. září zaplatíte zálohu 
na stravování a každý další měsíc budete hradit odebrané stravné za minulý měsíc. 
b) trvalým příkazem ze svého bankovního účtu a to vždy do 20. dne předcházejícího měsíce. V 
praxi to znamená, že pro příští školní rok bude první platba provedena do 20. srpna 2019   
a  poslední platba do 20. května 2020 (takto se to bude opakovat každý další školní rok). 
Z tohoto důvodu je nutné, aby si rodiče včas, po dohodě s vedoucí školní jídelny, zabezpečili trvalé 
příkazy u svých bankovních ústavů. 
     Vyúčtování odebraných obědů bude provedeno vždy k 30. červnu daného školního roku. Vzniklé 
přeplatky budou rodičům vráceny na jejich účet na začátku července (rodiče musí pro tento účel 
oznámit vedoucí školní jídelny číslo svého účtu a jeho případnou změnu). 
  
     Platby za stravné poukazujte na účet ZŠ Trhová Kamenice u Fio banky, 
č. účtu: 2801019712/2010,  variabilní symbol přidělí vedoucí školní jídelny. 
Platby více dětí v rodině již nelze sloučit. Každému dítěti bude přidělen jeden variabilní symbol. 
 
     Nebude-li platba na stravování poukázána na účet školní jídelny v daném termínu, má školní 
jídelna právo vyloučit žáka ze stravování po dobu, než bude dlužná částka uhrazena. Každou  
změnu (tzn. přihlášky, odhlášky, změnu stravovacích dnů nebo přerušení stravování) je třeba 
osobně nebo telefonicky dojednat s vedoucí školní jídelny. 
 
 
Další potřebné informace podá vedoucí školní jídelny L. Polánská, tel. 773 450 109, 
e-mailová adresa: polanskal@zstk.cz   

VĚKOVÁ SKUPINA VĚKOVÁ SKUPINA VĚKOVÁ SKUPINA

DEN 7-10 let 11-14 let 15 a více let

Kč  20,-- Kč  22,-- Kč  24,--

1x v týdnu 80,-- 88,-- 96,--

2x v týdnu 160,-- 176,-- 192,--

3x v týdnu 240,-- 264,-- 288,--

4x v týdnu 320,-- 352,-- 384,--

celý měsíc 400,-- 440,-- 480,--


