
 
 

 

Školní jídelna ZŠ a MŠ Štěkeň , tel.730 700 143, e-mail: jidelna@zssteken.cz 
 

Přihláška na obědy školní rok 2022/23 ZŠ 

 
Příjmení a jméno strávníka:   ………………………………  ……………………………………        

 

Datum narození:    ……………………………  Telefon:………………………………    

 

Adresa: ……………………………………………..          Třída:……………………………                  

 

E-mail: ……………………………………………..      

 

 

1) Stravné bude hrazeno:  

 

a) Hotovost  b) Inkaso – stávající účet  c) Inkaso- nový účet (prosím vyplnit) 

 

 

2) Datum zahájení stravování . Prosíme o zakroužkování dnů v prvním týdnu nového šk. roku, kdy vaše  dítě/žák 

bude odebírat oběd. Upozorňujeme, že 1.9. se většinou končí po druhé vyučovací hodině. Následné odhlašování již 

budete provádět pomocí přihlášení na www.strava.cz.  

 

Čt 1.9.  Pá 2.9. 

 

3) Termín přihlášení obědů, od kdy se začně dítě stravovat     .............................. 

 

4) Nastavení stravovacích zvyklostí (zakroužkujte) 

 

a) Na všechny dny školního vyučování. (pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek) 

 

b) Jen na některé dny  (prosím o přečtení)  
!!!Čekáme na zveřejnění rozvrhu. Dítě bude do té doby automaticky přihlášené na celý měsíc, jakmile budete vědět, jak 

se bude vaše dítě chtít stravovat, neprodleně kontaktujte jídelnu, abychom společně nastavili stravovací zvyklosti podle 

vašcih požadavků. !!!!.  

 

Beru na vědomí: 

 

1) Stravné se hradí k 15. dni následujícího měsíce (strávník platí za předešlý měsíc).  

2) Neodhlášená strava propadá bez nároku na náhradu 

3) Odhlašování je možné den předem do 13:00 (pouze v pracovní dny) na telefonní aplikaci strava.cz, 

telefonicky či SMS na tel. č. 730 700 143 nebo na e-mail: jidelna@zssteken.cz. Později nelze 

odhlašovat.  

4) V době nepřítomnosti žáka v ZŠ není nárok na zvýhodněné stravování. V první den neplánované 

nepřítomnosti nemoc apod. si lze stravu vyzvednout, od druhého dne je nutné stravu odhlásit. První 

den nepřítomnosti žáka lze oběd odebrat v době od 11 do 11: 20 ve školní jídelně.  

5) Za kvalitu a nezávadnost stravy odpovídáme pouze u oběda konzumovaného v jídelně ZŠ nikoliv u 

stravy odhlášené.  

6) Případné změny ve stravování nebo ukončení stravování nahlaste vedoucí školní jídelně.  

7) Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby školní jídelny. 

8) Bez řádně vyplněné a neodevzdané přihlášky se nelze stravovat 

 

Podpis zákon.zástupce…………………………………… Datum ……………............... 
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