
Přihláška ke stravování 
(je platná po celou dobu školní docházky) 

Školní jídelna při ZŠ Františka kardinála Tomáška Studénka 
 
Jméno a příjmení dítěte: ..……….……………………………………………… Třída ………. 
 
PŘIHLAŠUJI   X   NEPŘIHLAŠUJI   (zakroužkujte) …………………. (podpis zákonného zástupce) 
 
 

V případě, že přihlašujete, pokračujte ve vyplňování… 
 
Datum narození dítěte: ………………………………………… 
 

Bydliště: … ……………………………………………………………………………………. 
 

Jméno a příjmení zákonného zástupce: …..………………………………….. ……………...... 
 

Telefon zákonného zástupce:   ..……………………………………………………………….. 
 

E-mail zákonného zástupce:  …………………………………………………………………… 
Nepovinný údaj – viz Informace o zpracovávání osobních údajů strávníků a jejich zákonných 
zástupců. V případě, že nám svou emailovou adresu neudělíte, nebude možné Vám zasílat vyúčtování 
stravného za daný měsíc elektronicky emailem, ale v tištěné podobě si je budete moci vyzvednout v 
sídle školy – v takovém případě kolonku proškrtněte.) 
 

Závazně přihlašuji  své dítě k odebírání obědů v rámci školního stravování v těchto dnech 
týdne (zakroužkujte): 
 

DENNĚ PO            ÚT             ST             ČT             PÁ 
 

Zároveň je možné přihlásit dítě k odběru svačin (podávané v jídelně po 1. vyučovací hodině).  
Závazně přihlašuji své dítě k odběru svačin (zakroužkujte):               ANO             NE                  
 
Platba stravného: 
NOVÁ MOŽNOST BEZHOTOVOSTNÍHO ZP ŮSOBU ÚHRAD STRAVNÉHO ŽÁK Ů 
Platbu je možno uskutečňovat inkasem z bankovního účtu zákonného zástupce (nutno povolit 
inkaso z účtu – viz Pokyny pro bezhotovostní platbu stravného), a to zálohově předem. 
Číslo mého bankovního účtu (včetně kódu banky): ______________________________________ 
(Nepovinný údaj – viz Informace o zpracovávání osobních údajů strávníků a jejich zákonných 
zástupců. V případě, že nám číslo Vašeho bankovního účtu nesdělíte, nebude možné hradit stravné 
bezhotovostním převodem, nýbrž jen v hotovosti v sídle školy – takovém případě kolonku proškrtněte.) 
 
Školní jídelna bude provádět inkaso z uvedeného účtu zákonného zástupce vždy k 20. dni v měsíci 
zálohově předem, tj. na stravné následujícího měsíce. 
Bližší informace v přiložených Pokynech pro bezhotovostní platbu stravného. 
 
Bez úplného vyplnění je přihláška neplatná! 
 
Prohlášení zákonného zástupce: 
1. Potvrzuji svým podpisem správnost mnou uvedených údajů, a že jsem se seznámil s Provozním 

řádem školní jídelny, Informacemi o zpracovávání osobních údajů strávníků a jejich zákonných 
zástupců a Pokyny pro bezhotovostní platbu stravného a zavazuji se, že stravné budu hradit 
v souladu s tam uvedenými pravidly. 

2. Příspěvek na stravné budu hradit včas a oznámím každou změnu, která by měla vliv na stanovení 
platby za stravné. 

3. Beru na vědomí, že dítě má nárok odebrat školní stravování v době pobytu ve škole. Pokud dítě 
není přítomné ve škole, první den neplánované nepřítomnosti (nemoci) si oběd odeberu 
v jídlonosiči a jsem povinen dítě odhlásit. Pokud tak neučiním, doplatím neodhlášenou stravu 
v plné ceně oběda, dle kalkulace platné v daném období. 

 
 
 
Ve Studénce dne ……………….        Podpis zákonného zástupce:……..…………………….. 


