
 

   Základní škola, Praha 4, Bítovská 1 
 

 

+420 261 261 887 skola@zsbitovska.cz IČ  45242810 IZO  045242810                       
+420 261 262 215 www.zsbitovska.cz DIČ CZ45242810 RIPO 600037053 

PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ  
pro školní rok __________ /__________ 

 
Příjmení a jméno žáka/žákyně: _________________________________________________ 

Datum narození: _________________________________________________ 

Třída: _________________________________________________ 

Místo trvalého pobytu:  _________________________________________________ 

Příjmení a jméno zákonného zástupce: _________________________________________________ 

Telefon: _________________________________________________ 

E-mail: _________________________________________________ 

Datum přihlášení:    od _______________________________________________ 

Číslo účtu:    __________________________________________________ 

 

Způsob placení obědů:  trvalým příkazem z bankovního účtu jakékoliv banky 

Dítě se bude stravovat: a) denně* 

 b) pouze v tyto dny*    Po    Út    St    Čt    Pá 

 

Potvrzuji svým podpisem, že jsem byl/a seznámen/a s provozním řádem ŠJ 

 

 

podpis zákonného zástupce 

 

---------------------------------------------------------------- zde odtrhněte ---------------------------------------------------------------- 

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. 

2. Platba stravného se hradí předem do 25. dne v měsíci na následující měsíc. Stravné se platí příkazem na účet školy č. ú. 50016-

2000837379/0800. V případě neuhrazení dlužné částky bude strávníkovi ukončena možnost stravování ve školní jídelně. 

3. Variabilní symbol se skládá z předčíslí 888 (účel platby – stravování) a evidenčního čísla žáka (pětimístné číslo přidělené třídním 

učitelem/kou). 

4. Ve školní jídelně je zaveden systém identifikačních čipů. Čip v hodnotě 130,- Kč si strávník vyzvedne a zaplatí ve školní jídelně. V 

případě ukončení stravování, může vrátit nepoškozený čip zpět. Při jeho ztrátě si musí strávník zakoupit nový čip znovu za 130,- 

Kč. Obědy se odhlašují den předem na telefonu 261 264 062 nebo na e-mail dvorackova@zsbitovska.cz. Nárok na dotovaný 

oběd mají rodiče pouze první den nemoci dítěte. 

5. Rozhodnou-li se rodiče zrušit stravování svého dítěte, odhlásí jeho stravování u vedoucí školní jídelny, zruší příkaz v bance a vrátí 

čip. 

6. Jídelní lístek je vystaven vždy na 2 týdny v jídelně nebo na stránkách školy www.zsbitovska.cz/o-skole/jidelna, kde také najdete 

návod na přihlašování a odhlašování obědů. 

7. Obědy se vydávají v době od 11:50 do 14:15 hod. 

8. Cena oběda pro jednotlivé skupiny: I. – 34,- Kč; II. – 36,- Kč; III. – 38,- 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 školní rok, v němž žák 

dosáhne příslušného věku. 

* nehodící se škrtněte 

http://www.zsbitovska.cz/o-skole/jidelna

