
ZŠ Jablonec nad Nisou – RÝNOVICE, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace 
 

Přihláška ke stravování pro školní rok  

 ......... / .........  
 

 

Jméno a příjmení:  ....................................................................................... . 

Telefon  ....................................................................................... . 

E-mailová adresa:  ....................................................................................... . 
 

 

 

Kategorie  CIZÍ STRÁVNÍCI  69,- Kč 

 
 

 

 

 Zakřížkujte prosím, jakou formou bude stravné hrazeno: 

 
 HOTOVĚ     STRAVENKY  

           

 INKASEM-BANKA   INKASEM- SPOROŽIRO 

 
 

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů. 

Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto 

formuláři správcem Základní škola Jablonec nad Nisou – Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková 

organizace, Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou, IČ: 72743352 (příp. jeho zaměstnanci) 

pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to ode 

dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., 

o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, 

všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis strávníka:  .................................                       Datum:  ................  
 

 

Součástí přihlášky je provozní řád ŠJ – prosím, přečtěte a podepište! 

 



PROVOZNÍ  ŘÁD  ŠKOLNÍ  JÍDELNY 

 
 Provozní doba školní jídelny:    6:30 – 15:00 hod 

 Pracovní doba vedoucí jídelny:  PO a ST  11:15 – 16:10 hod 
ÚT  6:00 – 10:00 a 11:00 – 16:00 hod 
ČT  8:00 – 10:00 a 11:00 – 14:00 hod 
PÁ  6:00 – 10:00 hod a 11:00 – 14:30 hod 

 
 

 Doba výdeje: Žáci a zaměstnanci školy                 11:30 – 14:00 hod 

cizí strávníci 11:10  – 11:30 hod (rampa – vchod ze silnice od kostela) 
 

 Výběr stravného: poslední čtvrtek v měsíci 7:40 – 10:00 hod  + 14:00 – 15:45 hod 

 

Placení obědů v hotovosti (stravenky) – vždy na celý měsíc dopředu. Probíhá poslední čtvrtek v měsíci na následující měsíc. Nejpozději 

den před výběrem dostanou žáci lístek s přesným datem výběru a částkou, kterou budou platit. 

Bezhotovostní úhrada obědů – proběhne 20. dne v měsíci na následující měsíc, tzn. 20. září na měsíc říjen, 20. října na měsíc listopad.  

Přihlášení ke stravování se provádí na základě vyplněné přihlášky, kde bude uveden způsob platby. 

 

Odhlašování a přihlašování obědů se provádí přímo ve školní jídelně, nikoliv prostřednictvím školy, a to buď osobně nebo telefonicky 

(483 305 419 – telefon se záznamníkem). Při tomto způsobu odhlašování dbejte prosím na zřetelné nahlášení jména a počtu dnů, na které 

obědy od/přihlašujete. Odhlášení obědů je možné také prostřednictvím e-mailu: jidelna@zsrynovice.cz nebo pomoci internetových 

stránek www. strava.cz.  

Obědy se odhlašují nejpozději do 7:00 hod ráno, než se začne ve ŠJ vařit.  

 

Výše stravného za jeden oběd se určuje dle výše finančního limitu na nákup potravin dle stanovených věkových kategorií: 

1. Kategorie 7-10 let cena za jeden oběd: Kč  21,- 

2. kategorie: 11-14 let   23,- 

3. kategorie: 15 a více let   25,- 

4. kategorie: cizí strávníci   69,- 

 

 

 Stravné je možno platit sporožirem, z běžných účtů u peněžních ústavů a v hotovosti (stravenkami) u vedoucí ŠJ. 

 

Placení obědů v hotovosti přímo ve školní jídelně je vždy na celý měsíc dopředu a musí být uhrazeno poslední čtvrtek v měsíci 

předchozího měsíce.  

 

 Jídelníček vychází z receptur dle daných norem, je vystaven na internetových stránkách školy a www.strava.cz. 

 

Strava je určena k přímé konzumaci ve školní jídelně, pokud je ze školní jídelny odnášena v jídlonosičích, školní jídelna v případě její 

pozdější konzumace za kvalitu stravy nezodpovídá. 

 

O prázdninách se nevaří. 
 

 

 

 

 

Jablonec nad Nisou 1. listopadu 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 .................................................   .......................................................   ....................................................  

 Mgr. Jana Mašindová Mgr. Ludmila Křivánková podpis strávníka 

 ředitelka ZŠ vedoucí ŠJ 
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