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Přihláška ke školnímu stravování  

Jméno strávníka 
 

Jméno zákonného zástupce  

Adresa trvalého bydliště  

Kontakt: telefon, email  

Třída, škola  

Datum a rok narození  

Přihlašování a odhlašování obědů: Přihlášení ke školnímu stravování provádí rodiče, nebo zákonný zástupce, 
písemně odevzdáním Přihlášky ke školnímu stravování do školní jídelny. Oběd lze přihlásit osobně nebo 
telefonicky v kanceláři ŠJ, na boxu před jídelnou nebo přes internet (přístupová hesla je třeba osobně vyzvednout 
v kanceláři ŠJ). Oběd na daný den je nutné odhlásit do 6,00 hod. (chod 2 a 3) nebo do 8,00 hod. (chod 1 a dieta).   
Telefonické odhlášky provádíme bez záruky. Za neodebranou nebo včas neodhlášenou stravu finanční náhradu 
neposkytujeme. V době nepřítomnosti dítěte na vyučování není možné stravu za dotovanou cenu odebírat. Pouze 
první den při náhlém onemocnění, je možné odebrat stravu za sníženou náhradu do jídlonosičů (§ 122 zákon 

č.561/2004 Sb). V dalších dnech je možné obědy zakoupit za cenu plných nákladů a odebírat je do jídlonosičů. Za 
neodhlášenou a neodebranou stravu není možné vracet stravné, protože strava byla připravena. Jídelna v tomto 
případě provede tzv. dodatečnou úhradu stravného.    
Hrazení stravného: Stravné je hrazeno na následují měsíc v hotovosti v kanceláři ŠJ předem, nebo 
prostřednictvím inkasa z bankovních účtů zpětně podle skutečně odebraných obědů.  Při platbě inkasem musí 
strávník ve své bance zřídit souhlas s inkasem. V případě odhlášení stravy u strávníků platících v hotovosti se 

převede automaticky ušetřená částka do dalšího měsíce.  Ve výjimečných případech je možné vrátit tuto částku 

rodičům účastníka školního stravování.  Úspory ke 30.6. budou vráceny strávníkům nebo převedeny do dalšího 
školního roku.  Bez zaplaceného stravného nebude oběd v následujícím období vydán. Cena stravného je uvedena 
samostatně a zpřístupněna na nástěnce. 
Odběr stravy: Při odběru jídla musí strávník použít platnou stravovací kartu nebo čip, který si zakoupí v kanceláři 
ŠJ. V případě, že strávník kartu zapomene, může si v úřední hodiny vyzvednout v kanceláři náhradní stravenku. 
V průběhu kalendářního měsíce lze strávníkovi vydat pouze 3 náhradní stravenky. Náhrada za ztracenou kartu 

nebo čip se neposkytuje.  
Bezpečnost v jídelně: Pokud dojde během výdeje ke znečištění podlahy, stolů apod. musí neprodleně ten, kdo 
znečištění způsobil oznámit tuto skutečnost kterékoliv pracovnici ŠJ, která zajistí příslušný úklid.  Strávníci jsou 
povinni dodržovat pravidla slušného chování a kulturního stolování. Po dobu výdeje se řídí žáci pokyny dohledu 
z řad zaměstnanců školní jídelny.  Žáci si před jídlem umyjí ruce. Při jídle neruší ostatní hlasitým hovorem. Po 
jídelně se pohybují chůzí. V prostorách jídelny je zakázáno pobíhat, strkat se, předbíhat v řadě stojící strávníky. 
Strávníci mohou používat mobilní telefony pouze na vlastní nebezpečí. Jídelna neručí za poškození mobilního 

telefonu rozlitím jídla na tácku a podobně. Problémy nebo své připomínky hlásí zaměstnanci vykonávajícímu 
dohled, nebo v kanceláří ŠJ. Strávník, který ohrozí bezpečnost ostatních účastníků školního stravování a bude 

opakovaně narušovat pravidla slušného chování v jídelně, může být ze stravování po předchozím napomenutí 
vyloučen. 
Ukončení stravování: Ukončení stravování v průběhu školního roku je třeba ohlásit písemnou formou k rukám 
účetní nebo ředitelky ŠJ. Školní jídelna na konci školního roku ukončuje stravování všem žákům 9. tříd a 

maturantům. Přeplatky stravného je možno vyzvednout do jednoho roku od ukončení stravování; nevyzvednuté 
přeplatky propadají ve prospěch školní jídelny. 
 
Strávníci nebo jejich zákonní zástupci svým podpisem stvrzují, že se seznámili s plným zněním 
Vnitřního řádu školní jídelny, který je vyvěšen ve vestibulu školní jídelny. 
 
 

 
V Hranicích dne ………………………..…….2022              Podpis plnoletého strávníka nebo zákonného zástupce:  

 

 

                                                             ……………..…………………. 
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