
Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 
Náves sv. Petra a Pavla 41, 252 41 Dolní Břežany 
 

 

Přihláška ke stravování 
 

 
I.  Základní škola se zavazuje poskytovat ve dnech školního vyučování (dále jen školní dny) ode dne 
podpisu této přihlášky v souladu s normami objednané obědy v cenách uvedených v příloze v množství a kvalitě 
podle citovaných norem, a to za podmínek uvedených dále. 

1. Touto přihláškou je stanoveno, že strávník objednané obědy odebere. Strávník je proto povinen částku 
za objednané obědy uhradit nejpozději pět dní před koncem měsíce na měsíc    následující. 

2. Úhrada obědu se provádí následujícím způsobem: 
Bezhotovostně (dávají příkaz rodiče) – vložením úhrady přímo na účet školy  
050016-2506196329/0800 nejpozději pět dnů před začátkem nového měsíce s příslušným 
variabilním symbolem žáka/dítěte. 

              Strava bude objednána a vydána až po obdržení platby na dané období. 
3. Strávník je povinen písemně v kanceláři školní jídelny dojednat případnou změnu objednávky  (např.  
na předem známé nepřítomnosti strávníka). Odhláška musí být podána do 13 hodin předcházejícího dne 
na tel. č. 734 440 666 formou SMS. Vyúčtování formou výpisu všech plateb, přeplatků a nedoplatků se 
provede ke konci července. 
4. Pokud nebude úhrada stravy provedena v určeném termínu, nebude strávníkovi vydán oběd. Výjimku 
tvoří první měsíc docházky ve školním roce nebo do školní jídelny. V tomto případě musí být předem 
podepsána přihláška ke stravování a do 9. dne v měsíci poplatek za stravu uhrazen. 
5. Částka za neodebraný oběd, který nebyl včas odhlášen, se nevrací. 
6. Pokud strávník částku za obědy neuhradí v termínu, může být vyřazen z evidence strávníků a oběd 
nebude pro něj připraven. Znovuzařazení je pak třeba osobně projednat v kanceláři školní jídelny a sjednat 
novou přihlášku ke stravování. 
7. V případě nemoci dítěte/žáka má rodič možnost odebrat oběd do vlastních (neskleněných) nádob pouze 
první den nemoci. Pro další dny je nutné obědy odhlásit. 

II.          Tato přihláška je platná dnem podepsání po dobu docházky žáka, pokud nedojde v průběhu let ke   
ke změně. 
III. Přihláška ke stravování se ruší písemně dopisem adresovaným vedoucí školní jídelny. 
IV. Podpisem stvrzuji, že souhlasím s obsahem přihlášky. 
 
 
 
 
Ve Zlatníkách-Hodkovicích dne ……………………………… 
 
 
 
 
……………………………………      
    Podpis zákonného zástupce 

jméno a příjmení 
 

      
třída 

      
datum narození 

      
variabilní symbol 

      
Číslo účtu zákonného zástupce 

      
zastoupený/á zákonným zástupcem – jméno a příjmení 

      
adresa bydliště 
      

Telefon kontakt 
 
 


