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

Přihláška ke školnímu stravování  pro školní rok 

Třída:

Jméno dítěte:

Datum narození dítěte:

Jméno a telefon rodičů:

Matka:   ………………………………………tel.………………….
Otec  :   ………………………………………tel.………………….

E-mailová adresa :   ………………………………………………………….
Telefon dítěte:

 Zakroužkujte prosím dny, ve kterých se Vaše dítě bude stravovat ve školní 
jídelně:

PO ÚT ST ČT PÁ

 Zakroužkujte prosím, jakou formou bude stravné hrazeno:

HOTOVĚ                INKASEM-BANKA

 Zakroužkujte prosím věkovou skupinu Vašeho dítěte: 
   (POZOR- pokud je dítěti 10 nebo 14 let, ale dosáhne v tomto školním roce 11 nebo 15 let, ze

zákona patří již celý školní rok do vyšší skupiny)

1. kategorie         7-10 let  36,- Kč
2. kategorie       11-14 let             38,- Kč
3. kategorie       15 a více let        40,- Kč

Den nástupu ke školnímu stravování: ….………………

Podpis rodičů: ……………………..                               Datum: …………

Součástí přihlášky je provozní řád ŠJ(2.strana) - prosím přečtěte a podepište!



Provozní řád školní jídelny

 Provozní doba školní jídelny: 6:30 - 15:00 hod.
Pracovní doba vedoucí jídelny: PO 7:30 - 14:30 hod

ÚT 7:30 - 14:30 hod.
ST 7:30 - 14:30 hod.
ČT 7:30 - 14:30 hod.
PÁ 7:30 - 14:00 hod.

Placení obědů v hotovosti - vždy na celý měsíc dopředu. Probíhá poslední týden v měsíci na následující měsíc.
Nejpozději den před výběrem obdrží rodiče/žáci e-mail s přesnými termíny výběru a tyto informace budou též
vyvěšeny na vstupních dveřích do budovy a jídelny.
Bezhotovostní úhrada obědů – proběhne 20. dne v měsíci na následující měsíc, tzn. 20. srpna na měsíc září, 20.
září na měsíc říjen. 
Přihlášení ke stravování se provádí na základě vyplněné přihlášky rodičem, kde bude uveden způsob platby a
dny, ve kterých se bude žák ve ŠJ stravovat.

 Žák  si  při  nástupu  ke  stravování  zakoupí  čip,  jenž  mu  bude  sloužit při odběru stravy.
Pečuje a opatruje je tak, aby nedocházelo k její ztrátě či zničení (např. při mechanickém poškození
není  výdejní  terminál  schopen  přečíst  údaje).  Případnou  ztrátu  nebo  zničení  nahlásí  strávník
vedoucí stravování a zakoupí si nový čip. Čip je dokladem o evidenci strávníka.

 Pokud strávník čip zapomene, zapíše se u výdeje do sešitu. 
Odhlašování a přihlašování obědů se provádí přímo ve školní jídelně, nikoliv prostřednictvím školy a to buď
osobně,  e-mailem,  telefonicky  (481  011 013 –  telefon  shlasovým  záznamníkem,  který  nepodporuje  SMS
zprávy) nebo pomoci internetových stránek www. strava.cz. 
Při telefonickém způsobu odhlašování dbejte prosím na zřetelné nahlášení jména, třídy a počtu dnů, na které
obědy  od/přihlašujete.  Odhlášení  obědů  je  možné  také  prostřednictvím  e-mailu:  jidelna@zsrynovice.cz.
Obědy  se  odhlašují  nejpozději  do  7:00  hodin ráno,  než  se  začne  ve  ŠJ  vařit.  Odnos obědů k     zajištění  
stravování nemocného žáka je povolen pouze v     první den onemocnění. Na ostatní dny v     době nemoci musí být  
obědy odhlášeny nebo je lze odebrat za plnou cenu tj. za (116,-/118-/120,- Kč/1oběd dle kategorie).
Výše  stravného za  jeden  oběd  se  určuje  dle  výše  finančního  limitu na  nákup potravin  dle
stanovených věkových kategorií:

Počet dnů 1 19 dnů 20 dnů 21 dnů
1. kategorie 7-10 let 36 Kč 684 Kč 720 Kč 756 Kč

2. kategorie 11-14 let 38 Kč 722 Kč 760 Kč 798 Kč
3. kategorie 15 a více let 40 Kč 760 Kč 800 Kč 840 Kč

 Stravné je možno platit z běžných účtů u peněžních ústavů a v hotovosti u vedoucí ŠJ.
 Placení  obědů v hotovosti přímo ve  školní  jídelně je  vždy na  celý  měsíc  dopředu  a musí  být

uhrazeno poslední čtvrtek a pátek v měsíci předchozího měsíce . 

Jídelníček vychází  z receptur  dle  daných norem, je  vystaven v jídelně,  v prostoru u šaten,  na     internetových  
stránkách školy a portálu www.strava.cz .

Při opakovaném porušování norem slušného chování a provozního řádu školní jídelny nebo svévolném
ničení vybavení zařízení ŠJ může být žák ze školního stravování vyloučen.

 Škody, které způsobí žák na zařízení nebo na vybavení školní jídelny,  hradí rodiče v plné výši
v kanceláři vedoucí ŠJ.

 Pedagogický dohled ve školní jídelně určuje vnitřní směrnice školy. Rozpis je vyvěšen v jídelně.

Odnos obědů ze školní jídelny není povolen žákům ani zaměstnancům z provozních a hygienických důvodů
(výjimka – 1.den žákovy absence). 
Strava  je  určena  k přímé  konzumaci  ve  školní  jídelně,  pokud  je  ze  školní  jídelny  odnášena  v zatavených
potravinových miskách, školní jídelna v případě její pozdější konzumace za kvalitu stravy neodpovídá.
O prázdninách se nevaří.

Jablonec nad Nisou ……………………………………

……………………………………..       ……………………..………………                     ………………………….…………
        Mgr. J. Mašindová                                   Mgr. Ludmila Křivánková                                            podpis strávníka
            ředitelka ZŠ                                                      vedoucí ŠJ                                (zákonného zástupce)


