
PŘIHLAŠOVÁNÍ KE STRAVOVÁNÍ: 

Vyplňte přihlášku ke stravování, kde prosím uveďte datum, od kdy se Vaše dítě začíná 

stravovat. Přihláška ke stravování musí být vyplněna každý školní rok. Dítě bude přihlášeno 

ke stravování na základě odevzdané, podepsané přihlášky ke stravování. 

Přihlášku lze stáhnout ze školních stránek nebo vyzvednout osobně v kanceláři školní jídelny. 

Vyplněnou a podepsanou přihlášku je možné odevzdat osobně v kanceláři školní jídelny od 

26.8.2020  v době 8:00-13:00, nebo naskenovanou poslat na e-mail: jidelna@zsrevnice.cz  

Úhrada stravného: 

1. Složenkou: 

Složenky jsou strávníkům vydávány v posledním týdnu měsíci, jedná se o platby na 

následující měsíc. Po předložení útržku o zaplacení, bude strávník přihlášen ke 

stravování na následující měsíc. Pokud strávník útržek zaplacené složenky nepředloží, 

bude přihlášen na další měsíc po převodu peněz na účet školní jídelny. 

2. Platba z účtu: 

Zřízením trvalého příkazu. Na účet školní jídelny je každý měsíc převáděna stejná 

částka s uvedením variabilního symbolu strávníka. Platba se provádí k 25. dni 

v měsíci, na následující měsíc. Děti jsou na další měsíc přihlášené automaticky, po 

připsání platby na účet. 

Bankovní spojení: 115 -7964330217/0100 

Variabilní symbol získáte u vedoucí školní jídelny. 

U všech způsobů placení je nutné, aby měl strávník peníze na svém kontě v jídelně před 

začátkem placeného měsíce. 

Dítě, které onemocní, má nárok na odebrání oběda ze školní jídelny, pouze první den 

nemoci. Pokud máte přesto o oběd zájem, je možné jej zakoupit za 65,- Kč, po nahlášení 

v kanceláři vedoucí ŠJ. Rodič je povinen v době nepřítomnosti žáka obědy odhlásit ve ŠJ, 

nestačí nahlásit u třídního učitele. 

Obědy se odhlašují nejpozději do 7:30hod ráno tel.č. 257721653 – záznamník 24hod / denně, 

sms 778427188, e-mailem: jidelna@zsrevnice.cz. Nebude-li oběd odhlášen, rodiče ho musí 

uhradit. 

Při hromadných akcích pořádaných školou, v době prázdnin nebo ředitelského volna jsou děti 

z obědů automaticky odhlašovány. 

Ceny obědů: 

1. Žáci od 7 – 10 let ve školním roce  24,- Kč /den - 480,- Kč /měsíc 

2. Žáci od 11 – 14 let ve školním roce 26,- Kč /den - 520,- Kč /měsíc 

3. Žáci 15 let a více ve školním roce  28,- Kč /den - 560,- Kč /měsíc 
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Cena 1 obědu pro cizí strávníky  65,- Kč  

 

 

Jídla jsou objednávána a odebírána pomocí čipů. Není možné dlouhodobě docházet na obědy 

bez čipu! Při ztrátě je nutné zakoupit nový.  

Cena čipu je 140,- Kč. Tato částka se nevrací. 

 

Za bezpečnost, ochranu zdraví a úklid ve školní jídelně v době obědů odpovídá dozor 

pedagogických pracovníků. 

 

Pokud žák přestane být žákem naší školy, nebo se přestane stravovat ve školní jídelně, 

jsou rodiče povinni ukončení stravování nahlásit u vedoucí ŠJ a vyrovnat platbu za 

obědy. 


