
Základní škola Petra Bezruče a mateřská škola, 
Třinec, příspěvková organizace  
Bezručova 418, 739 61 Třinec, IČO 00847097 

 

 

Přihláška ke školnímu stravování  
 
Jméno a příjmení strávníka…………………………………………………………………………………….…………………………… 

 

Datum narození: ……………………………………………  Třída: ………………………………………………………………………. 

 

Jméno a příjmení zákonného zástupce: ………………………………………………………………………………................... 

Telefonické spojení: ……………………………………………………………………………………………….…………………………...        
*Souhlasím se zpracováním osobních údajů.  

 

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s pokyny ke stravování, vnitřním řádem ŠJ a způsoby úhrady 

stravného. 

 
V Třinci ………………………..……………………………….. Podpis: ……………………………………..…………………………….. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Informace pro strávníky: 
1. Obědy se vydávají na čip, který si musí strávník zaplatit ve výši 94Kč, čip po zakoupení již nelze vrátit! Pokud 

strávník čip ztratí, je nutné si zakoupit nový. 

2. Výdej obědů:  11:30-13:45 hodin 

 

Dle vyhlášky č.107/2005 Sb.,o školním stravování, do věkových skupin jsou  strávníci zařazováni na dobu školního roku 

(šk.rok trvá od 1.9. 2022 do 31.8.2023),   ve kterém dosahují určeného věku: 

 

  6 - 10 let  oběd   28,--Kč 

11 - 15 let  oběd   30,--Kč 

15 let a více  oběd   32,--Kč 

3. Na odběr dotovaného oběda mají žáci nárok ve dnech školního vyučování a v první den neplánované absence ve 

škole (např. nemoc ..),kdy si jej může odnést v jídlonosiči. Pak je nutno obědy odhlásit!!! 

4. U neodhlášených obědů (i neodebraných) od druhého dne absence žáka ve škole, bude na konci měsíce dle 

evidence ve třídní knize doúčtován doplatek výrobních nákladů ve výši 35,- Kč na oběd, které musí uhradit strávník 

do konce následujícího měsíce. 

5. Odhlásit oběd je možno u vedoucí školní jídelny osobně nebo telefonicky na telefonním čísle 558 993 013 a to do 

14:00 hodin předcházejícího dne. 

6. Výběr stravného je prováděn bezhotovostně nebo v kanceláři vedoucí školní jídelny dopředu na další kalendářní 

měsíc, a to dva poslední pracovní dny před koncem měsíce v době od 7:00 do 14:30 hodin. 

7. Pro ukončení stravování (např. přechod na jinou školu) je nutné zrušit přihlášení u vedoucí školní 

jídelny a následně i zrušit povolení k inkasu. 

 


