
2. základní škola Napajedla, příspěvková organizace 

Komenského 298, 76361 Napajedla 

 

PŘIHLÁŠKA  KE  ŠKOLNÍMU  STRAVOVÁNÍ    na   š.r. 2022/2023 
 
Škola:*    …………………………………………. Třída:  …………………………………… 

 

Příjmení a jméno žáka:  ………………………………………….. Dat.nar.:…………………. 

 

Bydliště:……………………………………….............Telefonní kontakt:…………………… 

 

Email:……………………………………. 

 
 * škola ve tvaru  / 1. ZŠ  nebo 2. ZŠ/                 

 

Závazně přihlašuji své dítě na stravování ve školní jídelně a potvrzuji, že jsem byl  seznámen  s pravidly 

přihlašování a odhlašování stravy a s Vnitřním řádem školní jídelny. Současně potvrzuji, že mé dítě nemá 

alergii na žádné potraviny používané k výrobě stravy ve školní jídelně. Pokud ano, budu pečlivě sledovat 

vypsané alergeny v jídelníčku a dle toho mu vyberu odpovídající stravu.  
(Bez vyplnění a předání této přihlášky do ŠJ nebude poskytováno stravování.) 

 

Datum:                                                                               Jméno a podpis zákonného zástupce: 

 
Pozn.: při nakládání s výše uvedenými daty bude postupováno dle Směrnice pro nakládání s osobními údaji  

2. ZŠ Napajedla platné od 25. května 2018. (GDPR) 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

UPOZORNĚNÍ: 

ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ 
Podle vyhl.č.107/2005 Sb., má žák nárok na dotovanou stravu pouze v době přítomnosti ve škole. 

První den nemoci / neplánované nepřítomnosti/ je počítán jako omluvený a je možnost si oběd odebrat domů. 

Zákon ukládá škole zamezit neoprávněnému odebírání obědů, proto po prvním dnu  nepřítomnosti žáka 

ve škole  musí rodiče nebo žák oběd na další dny odhlásit.  

Po ukončení nepřítomnosti žáka ve škole je třeba žáka na obědy znovu přihlásit. Nejpozději však do 8°° 

hod.  dne nástupu do školy na telefonu  čís. 577 944 281, e-mail: sjnapajedla2@seznam.cz, nebo v kanceláři 

jídelny. Obědy objednávejte14 dnů dopředu. 

Pro objednávání stravy přes internet slouží internetová adresa http://strav.nasejidelna.cz/0104. Přihlašovací 

jméno a heslo obdrží žák po odevzdání vyplněné přihlášky. 

Pokud se rodiče rozhodnou, že budou odebírat obědy i v době nemoci musí na tuto skutečnost upozornit vedení 

ŠJ. Pak k ceně oběda musí uhradit i částku režijních nákladů tj. v letošním roce 41,- Kč k ceně stravenky. 

 

Žáci jsou dle uvedené vyhlášky zařazeni po celý školní rok do skupin podle věku, kterého dosáhnou v daném 

školním roce. Školní rok se počítá vždy od 1.9. tohoto roku do 31.8. roku následujícího. 

Ceny stravného: 

Žáci 7 – 10 let  30,- Kč 

Žáci 11 – 14 let  32,- Kč 

Žáci 15 a více  35,- Kč                  

 

Poznámka: ceny stravného mohou být v průběhu roku upravovány v závislosti na zvýšení cen potravin.  

Stravné se platí bezhotovostním převodem na účet školy číslo 30015 – 1410039359/0800,  výjimečně 

v hotovosti vždy první tři pracovní dny v měsíci  od 7,00  do 14,30 hod. v kanceláři ŠJ. 

Každý žák má přidělen variabilní symbol, který se při bezhotovostní platbě musí uvádět a sdělí Vám jej 

kancelář ŠJ. 

 

Čip je majetkem školy a je zálohován částkou 100,- Kč. 

Na konci školního roku se přeplatky převádí do roku následujícího,  nebo  na základě písemné žádosti převedou 

na účet  plátce.  Po ukončení školní docházky vracíme přeplatek a zálohu za čip (pokud bude nepoškozený). 

V průběhu školního roku nebudou žákům bez souhlasu rodičů vraceny peníze ze stravného. 

V případě závažného porušení stanovených podmínek může ředitel školy postupovat v souladu s § 31 zák.č. 

561/2004./školský zákon/ 

mailto:v.mourova@seznam.cz
http://strav.nasejidelna.cz/0104

