
 

 

Přihláška ke stravování 

 
Jméno a příjmení: …………………………………………..………..  Datum narození: ……………….………. 

Bydliště: ………………………………………………….………..... Tel. číslo (zák. zást.)………..……..…… 

Uč.obor + ročník:  …………………………..……………………… Školní rok: ………………………..……   

 

*celý týden                              *dny v týdnu, a to: ……………………………………………………………….. 

 
*(nehodící se přeškrtnout) 

                                                          
Potvrzuji správnost údajů a zavazuji se oznámit jakoukoliv změnu týkající se stravování a dodržovat řád školní jídelny zveřejněný na vývěskách ZŠ, 

SŠ a v objektu školní jídelny. Toto platí po celou dobu stravování ve školní jídelně.  

Osobní údaje jsou zpracované na základě článku 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob. 
 

 
V Soběslavi …………….……………. Podpis zákon.zástupce: ………………………………………. 
     (přihlašovatele strávníka) 

 

Pro ubytované strávníky 

Souhlasím /nesouhlasím s tím, aby poskytovaná jídla byla sloučena a to v hodnotě nákladů na potraviny ve výši součtu 

finančních normativů u uvedených jídel /§4 odst.8 vyhl. č. 107/2005 Sb/. 

/sloučeno: přesnídávka se snídaní, svačina a II.večeře s večeří I./ 
 
 …………………………………..………                                                       ……………………………..…………… 

          Jméno strávníka                                 podpis zákonného zástupce 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Informace ke stravování 

1. Strávník je přihlášen ke stravě dle přihlášky ke stravování a to po celou dobu studia. Jakoukoliv změnu (odchod ze školy, přerušení studia apod.) je 

strávník povinen včas nahlásit. 

2. Studentům ubytovaným na domově mládeže začíná stravování pondělní snídaní a končí pátečním obědem. 

3. Přihlašování a odhlašování stravy:  

Provádí se nejpozději den předem do 13 hod telefonicky T.: 389 822 815, na objednávkovém boxu ve ŠJ nebo na www.strava.cz  
(po předchozí registraci ve ŠJ).  Jídelní lístek je k nahlédnutí na nástěnce, na objednávkovém boxu a na stránkách www.strava.cz 

V době nemoci nebo plánované nepřítomnosti ve škole (lékař apod.) nemají žáci nárok na poskytování dotovaného stravování. V případě 

neodhlášení stravy, bude cena za stravné dopočítána do plné na základě vyhlášky č.107/2005 Sb. 
Ve školní jídelně se používají identifikační média – ISIC karty. Případnou ztrátu karty ohlásí strávník bez odkladu ved. ŠJ, a po dobu výroby nové 

karty bude strávník odebírat obědy na základě použití zapůjčeného čipu (k vyzvednutí u vedoucí ŠJ). 

4. Cena stravy: 

Žáci ubytovaní:                        Žáci neubytovaní:         Cizí strávníci                                 Důchodci (bývalí zam. školy) 

Snídaně:          19 Kč                  oběd             42 Kč          oběd:     84 Kč                               oběd:                              64 Kč 

Přesnídávka:   14 Kč  

Oběd:              42 Kč 

Svačina:          12 Kč 

Večeře:           30 Kč 

2. večeře:        13 Kč                     

5. Úhrada stravy: 

Žáci SŠŘ a ZŠ – stravné je hrazeno předem (poprvé v srpnu) převodem na účet, inkasem nebo v hotovosti. Úhrada stravného u žáků ubytovaných 

bude inkasována předem k 20. v měsíci č.ú.: 214 525 937/0300. 

Pro strávníky dětských domovů se úhrada stravy hradí fakturou dle objednané stravy následující měsíc (neplatí se dopředu záloha). 

Cizí strávníci a důchodci – platby se provádí předem v hotovosti nebo převodem na účet. Zaměstnanci Jitona a.s., GZ Media a.s. a Tymo s.r.o. – 
platby za stravné jsou fakturovány zpětně dle odebrané stravy. 

 
 

 

 

http://www.strava.cz/
http://www.strava.cz/

