
                  Základní škola, Praha 4, Bítovská 1/1246 
*************************************************** *************************************************** ***  

 

Přihláška ke stravování pro školní rok ………/……….. 
 

Jméno a příjmení žáka/yně:                         Třída :           
  

Trvalé bydliště:                                                          Tel.byt:                                                                                          
 

Tel.zam.:                    Tel.mobil:       E-mail:                                                                                                 
 
Způsob platby obědů /zaškrtněte/: a/ platba sporožirem /služba České spořitelny/                        

b/ platba trvalým příkazem z bank. účtu z jakékoliv banky                                           

Dítě se bude stravovat/zaškrtněte/: a) denně 
b) pouze v tyto dny /doplňte/:  

 
Potvrzuji svým podpisem, že jsem byl/a      
seznámen/a s provozním řádem ŠJ      ………………………………  
         podpis zákonného zástupce 
 
……………………………………………………..zde odstřihněte…………………………………………………………………………… 

 
Provozní řád školní jídelny 

Provozní řád je stanoven v souladu se zněním vyhlášky MŠMT č.107/2005 Sb., o školním stravování. 

1. Podmínkou stravování žáka ve školní jídelně je odevzdaná závazná přihláška ke stravování. Zákonný zástupce žáka vyplní 
přihlášku a vyznačí, ve kterých dnech se žák bude stravovat a jakou formou uhradí stravné. Forma platby stravného je 
možná: 

a/ platba sporožirem - doporučený způsob platby / č. sběrného účtu  0100236571/0800   
b/ platba trvalým příkazem z bank. účtu z jakékoliv banky /č.ú.2000837379/0800  

 
Variabilní symbol, který se skládá z předčíslí 888 (účel platby – stravování) + evidenčního čísla žáka (pětimístné - 
bude přidělen třídním učitelem/kou), budou používat plátci při obou výše uvedených způsobech platby.  

2. Stravné musí být zaplacené nejpozději do 25. dne v měsíci, na následující měsíc.  Strávník, kterému vznikne dluh na 
stravném, bude vyzván k uhrazení dlužné částky.  V případě neuhrazení dlužné částky bude strávníkovi ukončena možnost 
stravování ve školní jídelně. 

3. Ve školní jídelně je zaveden systém identifikačních čipů /možnost výběru ze dvou druhů jídla/.  Čip v hodnotě 130,- Kč si 
strávník zakoupí ve školní jídelně. V případě ukončení stravování ve školní jídelně, může školní jídelna od strávníka 
nepoškozený čip zpětně odkoupit. Ztrátu čipu je nutné nahlásit v kanceláři školní jídelny / bude zablokován/. Pokud se čip 
do 3 dnů nenalezne, musí strávník zakoupit za 130,- Kč nový. V případě, že si strávník čip zapomene, má možnost 
zaplacený oběd odebrat ve 13:45 hod,  bez možnosti výběru . 

4. Obědy se odhlašují den dopředu na tel.261 264 062, případně na e-mail:  hauptova@zsbitovska.cz. Odhláška pak může 
být dále telefonicky či elektronickou poštou prodloužena. Pokud dítě onemocní náhle a odhláška na ten den nemůže již být 
přijata, má rodič nárok si zaplacený oběd vyzvednout do přinesené (čisté) nádoby v době od 12.00 do 13.30 hod.  Nárok 
na dotovaný oběd má rodič pouze v první den nemoci dítěte.   

5. V případě, že se rodiče rozhodnou zrušit stravování svého dítěte, je třeba toto nahlásit vedoucí školní jídelny a zrušit 
příkaz v bance. 

6. Jídelní lístek je vystaven vždy na 2 týdny v jídelně, ve školní družině a na internetu na web stánkách ZŠ Bítovská/školní 
jídelna – adresa www.zsbitovska.cz/o-skole/jidelna. Zde se také seznámíte s podrobnostmi o novém způsobu 
přihlašování. 

7. Obědy se vydávají v době od 12:00 do 14:00 hod. 

8. Cena oběda pro jednotlivé skupiny: I. – 26,- Kč; II. – 28,- Kč; III. – 30,- Kč. Věkové skupiny pro stravování žáků jsou 
stanoveny dle vyhlášky č.107/2005 Sb. takto:  I.: 7 – 10 let, II.: 11 – 14 let, III.: 15 a více. Pro určení skupiny je 
rozhodný příslušný školní rok (od září do srpna), v němž žák dosáhne příslušného věku. 

 


