
Přihláška ke stravování
Školní rok

Základní škola Drnovice, okres Vyškov, Náves 109, Drnovice, 683 04 2022/2023

Jméno Dítě bude odebírat: Ano Ne
Příjmení Svačinu
Třída Oběd
Adresa

Strava bude hrazena: Ano Ne
Datum narození Inkasem
Zák.zástupce Trvalým příkazem
E-mail
Tel. číslo - mobil
Vaše číslo účtu: Kód banky
Variabilní symbol: (přidělí vedoucí jídelny)

Dne: V Podpis rodičů

zde můžete odstřihnout

Informace o stravování ve školní jídelně ZŠ Drnovice

V souladu s ustanoveními zákona 101/2001 o ochraně osobních údaje, ve znění pozdějších předpisů, svým 
podpisem uděluje souhlas ke zjišťování, shromažďování a uschovávání osobních údajů pro účely 
poskytování stravování, a to až do doby jejich archivace a skartace. Svým podpisem stvrzuji pravost údajů a 
seznámení se s vnitřním řádem školní jídelny.

Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb. "O školním stravování". Dítě je přihlášeno na základě 
"Přihlášky ke stravování" k pravidelnému odběru stravy, přihláška je platná po celou dobu školní docházky. 
Přihlášky a případné odhlášení na první zahajovací den se přijímají poslední týden v srpnu! 

V případě nepřítomnosti žáka (nemoc, rodinné důvody...) je rodič povinen dítě ze stravování odhlásit. První 
den nemoci je možné v době do 11 hod. odebrat oběd do jídlonosiče. Následující dny nemoci musí být 
odhlášeny nebo se mohou odebírat za celkový náklad oběda (65,- Kč). Každý žák obdrží přihlašovací údaje 
a obědy si přihlašuje a odhlašuje na web stránkách školy. Neodhlášené a neodebrané jídlo se účtuje jako 
odebrané! Obědy je možno odhlásit do 13:00 na následující den. Pokud žák onemocní přes víkend 
kontaktujte vedoucí šj na tel . Čísle  603 512 382 stačí zaslat SMS;  Při odhlašování prosím uvádějte: 
co odhlašujete (oběd, svačinu), jméno dítěte, třídu a dobu nepřítomnosti.                                                
                                                  

Dle výše uvedené vyhlášky jsou strávníci odebírající oběd zařazováni do věkových skupin na dobu školního 
roku ve kterém dosahují věku: 1. skupina = 7-10 let = 30,- Kč; 2. skupina = 11-14 let = 33,- Kč; 3. skupina 
= 15 a více let = 34,- Kč. Oběd zahrnuje polévku, hlavní jídlo, zeleninový nebo ovocný salát, popř. ovoce, 
nápoj. 

Cena svačiny pro aktuální školní rok je v kategorii 7-10 let = 13,- Kč a 11-15 let = 15 Kč svačiny jsou 
nejčastěji složeny z pečiva, ovoce a zeleniny, pomazánky či mléčného výrobku. 

Platba stravného je vždy zálohová, v daném měsíci platíte za měsíc následující (např. v srpnu platíte na 
září).

Částka za svačiny a obědy bude strhávána (hrazena) současně, jednou položkou, pod stejným variabilním 
symbolem. 

Platba inkasem: U banky, ve které máte veden Váš účet (ČS, ČSOB, KB, Česká pošta…), podepíšete 
svolení k inkasu k vyúčtování stravného Vašeho dítěte pro ZŠ Drnovice, číslo účtu: 153253121/0300. 
Stanovíte si limit čerpání  á 1.100,- Kč/dítě. U většiny bank lze zadat i internetovým bankovnictvím. Stržení 
stravného proběhne v rozmezí od 16. do 20. dne v měsíci (např. stravné za září vyinkasujeme nejpozději do 
20. 8.).  



Platba trvalým příkazem: U banky, ve které máte veden Váš účet (ČS, ČSOB, KB, Česká pošta…), si 
zřídíte trvalý příkaz  na částku dle věkové skupiny (630, 693, 714, svačina 273,315 Kč) na číslo účtu školy: 
153253121/0300, vždy uvěďte Variabilní symbol, který Vám byl přidělen vedoucí jídelny! (zvolte periodu v 
6. a 7. měsíci se příkaz neplatí). Platba musí být provedena nejpozději do 25. dne v měsíci. (např. 
záloha na stravné září musí být uhrazena nejpozději do 25.8.). Jednou ročně v červenci je provedeno 
vyúčtování případných přeplatků.
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