
Přihláška ke školnímu stravování 
 

- Každý strávník, který se chce stravovat v naší školní jídelně, musí vyplnit požadované údaje, aby mohl 
být zařazen do školního stravování. Po vyplnění se přihláška odevzdá v kanceláři školní jídelny (6.00 – 
7.45 hod.). Musí mít všechny náležitosti a podpis zákonného zástupce. 

- Každému strávníkovi bude založeno konto, na které se vkládají peníze (výše vkladu není daná ).Vklad 
peněz v hotovosti je možný každý den od 6.00 do 7.45 hodin a poslední tři dny v měsíci od 6.00 do 
11.15 hodin (kromě 9.30 až 10.30 hodin). Stravné se neplatí o prázdninách a ředitelských dnech 
s výjimkou srpna.  

- Druhý způsob platby stravného je převodem přes účet. Pro tuto možnost je nutná registrace. Každý 
strávník uvede směrový kód banky, číslo účtu (ze kterého se platba uskuteční) a jméno majitele účtu. 
Každý dostane variabilní symbol a číslo našeho účtu, na který se budou peníze převádět. Podrobné 
informace dostanete v kanceláři školní jídelny. Pokud budete mít registraci pro placení přes účet, 
můžete využít obě možnosti placení. 

- Každý strávník musí mít bezkontaktní čip, který stojí 115,- Kč. Bez čipu nemůžete objednat ani odebrat 
stravu. Pokud strávník zapomene čip doma, dostane v kanceláři školní jídelny náhradní doklad, na který 
si odebere oběd. Pokud strávník čip ztratí, je v jeho zájmu si koupit nový (při koupi nového se starý čip 
zablokuje). Při ukončení stravování od vás odkoupíme funkční čip za 85,- Kč. Pokud strávník čip 
rozbije, musí si koupit nový. Pokud strávníkovi čip nefunguje, je možné udělat bezplatnou výměnu 
(vlastní čip – skleněná tyčinka uvnitř pouzdra nesmí být rozbitá). 

- Každý strávník musí mít objednaný oběd. Obědy si každý objednává sám. Objednávání obědů je možné 
dvěma způsoby – objednávání na boxu nebo přes internet. 

- 1.způsob objednávkový box – není potřeba žádná registrace. Je přístupný denně od 6.00 do 16.00 hodin 
(v pátek pouze do 14.00 hodin). Box je umístěný v chodbě naproti kanceláři školní jídelny. Objednávky 
pro následující den se uzavřou ve 14.00 hodin  pro  všechny tři druhy jídel. Pokud z důvodu 
nepřítomnosti nemáte objednaný oběd,  je možné objednat v kanceláři školní jídelny denně od 6.00 do 
7.45 hodin, ale bez možnosti výběru. Všeobecná zásada pro objednávání oběma způsoby je – čím dříve 
si objednáte oběd, tím větší máte možnost výběru. 

- 2.způsob přes internet. Každý strávník, který využije tuto možnost se zaregistruje v kanceláři školní 
jídelny (6.00 do 7.45 hodin). K registraci napište váš e-mail, ostatní informace dostanete v kanceláři 
školní jídelny. Pokud budete mít registraci pro objednávání přes internet, můžete využít obě možnosti 
objednávání. 

- Odhlašování obědů je možné telefonicky na tel. čísle 312 263 066, nebo osobně v kanceláři školní 
jídelny (6.00 – 7.45 hodin). Odhlášky pro aktuální den se přijímají  do 7.45 hodin. Za neodhlášené 
obědy se neposkytuje náhrada. Pro odhlašování je box zablokován, přes internet také není možné 
odhlašovat obědy. 

- Na konci školního roku se objednávání a odhlašování uzavře vždy dva dny před zahájením prázdnin, 
z důvodu vynulování finanční bilance pro spotřebu potravin. Podrobné informace dostávají žáci od 
svého třídního učitele. 

- V červnu se nevyčerpané peníze na kontě vracejí pouze těm strávníkům, kteří ukončí povinnou školní 
docházku nebo přejdou na jinou školu (před koncem školního roku žáci dostanou termín, kdy si mají 
nevyčerpané peníze vyzvednout, pokud tak neučiní, jejich peníze se převedou do fondu SRPŠ). 
Ostatním strávníkům se nevyčerpané peníze převedou do dalšího školního roku. 

- Pokud žák chce ukončit stravování jinak, než je výše uvedeno (během školního roku), je to možné, ale 
se souhlasem zákonného zástupce. 

- Žáci nemají nárok na oběd v době prázdnin a ředitelského dne (výjimku tvoří pouze ti, kteří v době 
prázdnin nebo ředitelského dne budou přihlášeni do školní družiny). V případě, že si žáci omylem 
přihlásí oběd,  jim bude odhlášen. 

- Žáci nemají nárok na oběd v případě nemoci. Povinnost rodičů je oběd odhlásit (výjimku tvoří pouze 
první den neplánované nepřítomnosti). 

- Celý měsíc vaříme tři druhy jídel, v době vedlejších prázdnin, a  ředitelského dne vaříme pouze jeden 
druh pro cizí strávníky (pokud není určený sanitární den). O vánočních a hlavních prázdninách se 
nevaří. 

- Obědy pro žáky se vydávají od 11.35 hodin do 14.00 hodin -  nebo podle potřeb školy. 
- Pokud má vaše dítě dietu nebo alergii na vybrané druhy potravin, můžete napsat do přihlášky jakou 

dietu nebo jaký druh alergie vaše dítě má. 
- Obědy pro cizí strávníky se vydávají od 10.45 do 11.15 hodin . Mimo uvedenou dobu se cizí strávníci 

nesmějí zdržovat v prostorách školní jídelny.  
- Obědy se vydávají vždy na školní talíře 

 



 
Přihláška ke školnímu stravování 

 
 

Příjmení  a jméno strávníka …………………………………………. 
 
Třída ………………………………………… 
 
Datum narození ………………………………………… 
 
Objednávání přes internet ANO *                              NE*                
 
Pokud ANO  
e-mailová adresa ……………………………………….. 
 
 
Placení převodem přes účet ANO*                              NE* 
 
Pokud ANO 
Směrový kód banky ………………………………………. 
 
Číslo účtu, ze kterého se 
platba uskuteční ……………………………………… 
 
Jméno majitele účtu ……………………………………… 
 
 
Poznámka (dieta, alergie) ……………………………………...  
 
 
 
 
Pouze pro cizí strávníky 
 
Ulice, číslo popisné ……………………………………… 
 
Město ……………………………………… 
 
 
 
*  nehodící se škrtněte 

 
 
 
…………………………………. 
Podpis zákonného zástupce 
 
 
V Kladn ě dne …………………. 


