
Přihláška ke školnímu stravování ve školní jídelně 
při Základní škole Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov 

IČO 75001225 
 

Jméno a příjmení strávníka …………………………………………………..………...…..                                              

datum narození ……………………………………………………………………………… 

třída ……………emailová adresa:…………..………………………………………….… 

adresa trvalého bydliště ……………………………………………….…………….…….. 

PSČ…………………………        internetový přístup na přihlašování obědů:   ANO          NE  

Majitel bankovního účtu je povinen zřídit: 

SOUHLAS S INKASEM! ve prospěch účtu školní jídelny 12139261/0100 KB.  
Maximální výše limitu pro inkaso je uvedena níže, dle kategorie strávníka.  
 
 

číslo účtu strávníka:………………………..…………………..…………../.…………..…..……banka         

kontakt telefonní na strávníka (zákonného zástupce)…………………….……………………….…. 

v …………………………….………………………. dne……………………..…………..… 

 
                                                                       podpis strávníka (majitele účtu) 

__________________________________________________________ 

 
ZDE ODSTŘIHNĚTE A ČITELNĚ VYPLNĚNÉ VRAŤTE DO ŠKOLNÍ JÍDELNY!!! 

INFORMACE PRO STRÁVNÍKY (RODIČE) 
 

Podmínkou účasti na školním stravování je odevzdání čitelně vyplněné přihlášky, uhrazení plné 
části stravného (záleží na dni, ke kterému se strávník přihlásí ke stravování). Zakoupení čipu 
121,- Kč (nutné načíst do systému v kanceláři ZŠ – a to pouze žáci - pro  povolení vstupu 
do ZŠ), hradí se hotově u vedoucí školní jídelny. Žák má nárok na školní stravování pouze v době 
jeho přítomnosti ve škole! Strávník je rozdělen do kategorií, a to dle věku takto: 

kategorie cena á/oběd 
Inkaso doporučený limit 

měsíčně v Kč 

7-10 let        33 1.000,- 

11-14 let        35 1.000,- 

15 a více let  37 1.000,- 

jídlonosič 89 2.000,- 

talíř 86 2.000,- 

První den neplánované nepřítomnosti strávníka – žáka ve škole, má žák nárok na dotovaný oběd 
a rodiče si mohou odnést oběd v jídlonosiči. V následujících dnech již nárok na dotovaný oběd 
nevzniká a cena oběda je žákovi účtována v plné výši bez dotování oběda.  
Neodhlášená strava = vyzvednutá strava. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Každý nově příchozí strávník je seznámen s ŘÁDEM ŠKOLNÍ JÍDELNY A ŠKOLNÍM ŘÁDEM, 

které jsou vyvěšeny ve školní jídelně v základní škole a na internetu. 

____________________________________________________________________________ 
Způsob platby za stravné je prováděn formou inkasa, vždy k 20. v daném měsíci, a to na měsíc 
následující (celkový počet varných dnů x cena oběda; v následujícím měsíci bude snížena částka 
za obědy neodebrané z předchozího měsíce). Noví žáci (1.ročníky) musí tuto prvotní platbu 
uhradit mimořádně jednorázově a to obratem, po podání přihlášky ke stravování ve školní jídelně. 
Podmínkou provedení inkasní platby je zřízení souhlasu s inkasem, které si zřídí žadatel                
o stravování ve svém bankovním ústavu ve prospěch účtu – školní jídelna – 12139261/0100 – 
komerční banka (doporučená výše limitu, předcházející strana, viz tabulka). 
Obědy jsou vydávány od 11:20 – 13:45 hodin (12:00 – 12:20 hodin se nevydává).                              
Cizím strávníkům a rodičům nemocných žáků jsou obědy do jídlonosičů vydávány                               
pouze od 10:30 – 11:15 hodin, 13:30 – 13:45 hodin.  
Objednávky obědů je možné provádět osobně u vedoucí školní jídelny, telefonicky (565432264, 
601581501), on-line z počítače, mobilu a tabletu na www.strava.cz., z mobilní aplikace iOs a 
Android., nelze formou sms ani emailem. Žáci nově příchozí a žáci do prvních tříd se přihlašují ke 
stravování do školní jídelny v měsíci srpnu, posledních 14 dnů, v kanceláři vedoucí školní jídelny. 
Odhlašování obědů (školní výlety, exkurze, dovolená, návštěva lékaře atd.) je nutné provádět 
nejpozději 2 dny předem (přes internet) později nelze – systém je blokován. V případě nemoci či 
jiných nenadálých událostí, které brání strávníkovi odebrat oběd, musí být oběd odhlášen v daný 
den nejpozději do 7:30 hodin ráno telefonicky!!! 
 
 
Jana Smutná, vedoucí školní jídelny 1. 8. 2022 v Kamenici nad Lipou 

http://www.strava.cz/

