
Závazná přihláška ke stravování ve školní jídelně při ZŠ Lipovec 

na školní rok 2020/2021 
 

 

 
Jméno a příjmení: ..............................................................................................   Třída: ….................. 

 

 

Bydliště: …............................................................................  Datum narození: …............................... 

 

 

Zákonný zástupce: …............................................................  Tel. kontakt: …...................................... 

 

 

Číslo bankovního účtu: ….....................................................  Kód banky............................................. 

 

Prosím uvést VARIABILNÍ SYMBOL strávníka a do zprávy pro příjemce jméno žáka! 

 

 

 

 

V …............................... dne …......................... Podpis zákonného zástupce: …............................... 

 

 

 

Návratka 

 

S provozním řádem školní stravovny jsem se řádně seznámil a svým popisem vyjadřuji souhlas. 

 

 

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

 

 

Bydliště ….................................................................................................. 

 

 

E-mail: …..................................................................................................... 

 

 

V ….................................................................  dne …................................. 

 

 

                                                                           Podpis rodičů ............................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informace k přihlášce ke stravování 

 
Vážení rodiče, 

obdrženou přihlášku a návratku pečlivě vyplňte, velkou pozornost věnujte číslu Vašeho účtu a kódu banky. 

Do zprávy pro příjemce uveďte příjmení a jméno dítěte. 

Poslední platba se provede v květnu 2021! Pokud jste v srpnu 2020 neprovedli zálohovou platbu, tak v 

září provedete platby dvě. Každé dítě má vlastní variabilní symbol. Pokud z jakéhokoliv důvodu nemá 

Vaše dítě variabilní symbol, sdělí Vám ho vedoucí stravování osobně nebo na tel.č. +420 605 977 207. 

Platba musí proběhnout do 20. dne v měsíci, jinak oběd nebude vydán. Vyúčtování stravného bude 

provedeno 1x ročně (v červenci), případné přeplatky budou automaticky vráceny k 30.6. 2021. Na 

požádání bude vyúčtování provedeno k 31.1. 2021. Nový školní rok začne s nulovými konty strávníků. 

Nedoplatky musíte uhradit z Vašeho účtu mimořádnou splátkou. Číslo účtu školy: 2001650071 / 2010 

Odhlášení obědů musí být provedeno den předem do 14.00 hodin u vedoucí školní jídelny + 420 605 

977 207 (stačí napsat SMS). 

 

Na pozdější odhlášky nebude brán zřetel a rodiče si musí oběd odebrat do jídlonosiče. Jinak oběd propadá.  

V případě nemoci si první den jídlo odnesete v jídlonosiči, další dny se podle zákona odhlašují, protože žák 

nemá nárok na dotovanou stravu v době nemoci. V případě, že rodiče obědy neodhlásí a strava se bude dál 

připravovat, zaplatí rodiče nejen potraviny, ale i režijní a mzdové náklady na oběd. V tomto případě budou 

ceny obědů vypadat takto: pro žáky 6 – 10 let  45,- Kč, pro žáky 11 – 14 let   49,- Kč a pro žáky 15+    52,-

Kč. 

Je pouze na vás, rodičích, zda budete poctivě stravu odhlašovat. Není v našem zájmu účtovat plnou cenu 

oběda, ale tento postup nám nařizují kontrolní orgány. 

Podle vyhlášky č. 107/2005 Sb. se mění finanční limity na nákup potravin i zařazení dětí ne podle třídy do 

které chodí, ale podle data narození dítěte. Do vyšší kategorie jsou zařazeni žáci 4. třídy, kteří během 

školního roku 2020/2021 dosáhnou jedenácti let a žáci osmé třídy, kteří během školního roku 2020/2021 

dosáhnou patnácti let. Školní rok začíná 1.9. 2020 a končí 31.8.2021. 

V případě, že žák dosáhne 11 let či 15 let v srpnu 2021, automaticky je zařazen od 1.9. 2020 do vyšší 

kategorie.                                                                                                                

Výše záloh:      1. - 4. třída 500,- Kč                                                                                                                                                                                                                  

                         5. - 9. třída 600,- Kč                                                                                                                              

                         15+  600,- Kč 

 
Ceny stravného: 1. - 4. třída 25,- Kč                        

                           5. - 8. třída 29,- Kč 

                           15+  32,- Kč  

 

             V naší škole je zavedený čipový systém na vydávání obědů. Znamená to tedy, že si každý žák musí 

zakoupit u vedoucí stravovny čip, který bude mít po celou dobu školní docházky.  

V případě ztráty čipu se automaticky kupuje nový. Cena čipu je 130,- Kč. Výdej oběda bude v tomto 

systému podmíněn platbou stravného. Pokud žák nebude mít zaplaceno, nedostane oběd. Po ukončení školní 

docházky žák čip vrací a je mu vráceno 130,- Kč. Čipový způsob vydávání stravy vám umožňuje 

odhlašování a přihlašování přes internet. Abyste se dostali do systému přihlašování a odhlašování stravy, 

dostanete od vedoucí stravování přístupové heslo, které vám bude zasláno na vámi uvedený e-mail. Na tomto 

místě můžete kontrolovat průběh stravování, účtování plateb, odhlašování či přihlašování. V případě, že svůj 

e-mail neuvedete, nebude vám tato funkce zpřístupněna. V případě, že žák zapomene čip, neznamená to, že 

nedostane oběd. Žák MUSÍ nahlásit kuchařce, že čip nemá, ta si ho zapíše a vedoucí jídelny dodatečně oběd 

zaeviduje v systému. Jídelníček je vyvěšen na internetových stránkách školy. Telefonní číslo vedoucí ŠJ 

+420 605 977 207, e-mail jidelna.lipovec@centrum.cz. 

 
Od 7.9. 2020 podle zájmu začneme podávat svačiny přihlášeným dětem. Cena svačin je 300,- Kč na měsíc. 

Tuto částku můžete připočítat k záloze na stravné. SVAČINKY SE MUSÍ ODHLAŠOVAT VŽDY 

PŘEDCHOZÍ DEN DO 14:00. 

 

 

                                                                                                                Helena Hrubá, vedoucí ŠJ 


