
Základní škola a Mateřská škola, Jižní 1903, Česká Lípa 

Přihláška ke stravování – školní rok  2022/2023 

 
Jméno strávníka (sourozenci zvlášť)              datum narození                            třída/zaměstnanec 

 

........................................................................................................................................................ 

Družina : 200,- Kč    ano    ( částka za družinu  bude součástí stravného)                      

                                                                                                                                                      
Bydliště:......................................................................................................................................... 

 

Jméno zák. zástupce:........................................................................č.telefonu ............................. 

 

email:.................................................................. 

 

Stravování: od ....................................... denně  /    pouze:    PO   ÚT    ST     ČT     PÁ                            

Věnujte pozornost změnám cen stravného platné od 1.9.2022-viz. níže 

a nestavte nebo upravte výši plateb nejpozději do 25.8.2022 

Obědy budu platit zálohově (zakroužkujte,doplňte)    

                                                                      

1) trvalým příkazem z účtu č. ……………………………….kód………………………….   
    1. platba do 25.8. a každá další platba vždy do 25. dne v měsíci  na měsíc následující ve stanovených  částkách 

 

    Případný přeplatek stravného bude vrácen na účet uvedený v přihlášce ke stravování.. 

   

2)  složenkou  ( pouze pro ty,kteří nemají bankovní účet)        

Případné změny v údajích neprodleně oznámím písemnou formou vedoucí školní jídelny.                                                                                                       
Potvrzuji správnost údajů, souhlasím se zpracováním výše uvedených osobních údajů a stravné budu 

hradit včas a ve stanovené výši. Ukončení stravování osobně nahlásím vedoucí školní jídelny. 
 

V České Lípě dne......................................                                Podpis ....................................... 

-----------------------odstřihněte a odevzdejte  přihlášku do 25.8.2022do ŠJ nebo ZŠ-------------- 
Při zahájení stravování zakoupíte (platí pro nové žáky)svému dítěti  bezkontaktní čip v ceně 115,- Kč, který mu 

bude sloužit po celou dobu docházky do jídelny. Zakoupený čip se stává majetkem strávníka, při ztrátě nebo 

mechanickém poškození si musí strávník zakoupit čip nový. 

Čipy se budou prodávat v kanceláři ŠJ každý den od 7.00  do 8.00 hod. Čipy mohou vyzvednout rodiče 

osobně nebo pověřit své dítě.   

  Odhlašování a přihlašování obědů 

- obědy se odhlašují a přihlašují do 14.00 hod. den předem ( i telefonicky) tel. 487829326, 774167488 

- vy, kteří máte přístup na internet, budete moci své dítě odhlášovat a kontrolovat stav konta 

 na www.strava.cz . Přihlašovací údaje obdržíte  na email uvedený v přihlášce ke stravování. 

- Pokud své konto (zaplacenou zálohu) vyčerpá, žák nebude na následující období ke stravování 

přihlášen a  systém mu objednávku umožní až po zaplacení a předložení dokladu o zaplacení 

 

Ceny stravného platné od 1.9.2022 

Strávníci jsou zařazováni do věkových kategorií podle data narození.Děti, které dovrší 11-ti nebo 15-ti let do 

31.8. školního roku, jsou již od začátku šk.roku zařazeni do vyšší kategorie (vyhl. 107/2005sb. o šk.stravování).  

kategorie                    cena za 1 oběd        zálohová platba splatná do 25.dne předešl. měsíce 

      7-10 let                             30- Kč   (x 22 dnů)      660,- Kč   +    družina   200,- Kč  =   860,-Kč    

11-14 let                           33,- Kč  (x 22 dů)        726,- Kč 

15 a více let                     36,- Kč   (x 22 dnů)      792,- Kč 

http://www.strava.cz/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Způsoby úhrady : 

Poplatek za stravné bude hrazen pouze bezhotovostní formou na účet školy, ve výjimečných případech 

složenkou (pouze pro platbu na poště). 

1)trvalým příkazem – doporučuji !! - na níže uvedené číslo účtu  posíllejte částku v pravidelných intervalech dle 

příslušné kategorie, první platba do 25. srpna a každá další platba do 25. dne v měsíci na měsíc následujíci 

 Číslo účtu pro úhradu trvalým příkazem 41123824/0600, variabilní symbol (VS)zůstává stejný,pokud se dítě 

stravovalo již v loňském roce, nový strávník se vyžádá variabilní symbol u vedoucí ŠJ. Je důležité zadat správně 

VS, aby mohla být platba správně přiřazena.!!!!! 

               

2)platba složenkou – pouze po dohodě, pouze pro ty,kteří nemají bankovní účet a složenku použijí k platbě na 

poště. Splatnost složenky je ihned,nejpozději však do 25. dne v měsíci na měsíc následující. Při úhradě složenkou se 

platba na účtu školy objeví až za 3 dny. Přeplatky odhlášených obědů jsou ve složence odečteny vždy k datu vydání 

složenky. 

Složenka nebude vystavována těm, kteří na základě složenky hradí platbu převodem z účtu. 

 

Přeplatky stravného (platí pro platby trvalým příkazem) se provádí :1x ročně,na konci školního roku 

(nejpozději však do 31.8.), v  průběhu roku na vyžádání nebo automaticky při ukončení stravování na účet 

uvedený v přihlášce ke stravování. 

Odhlášky obědů:  telefonicky nebo přes internet nejpozději jeden den předem do 14.00 hod. (den předem = den, kdy 

je škola, tzn. v pátek do 14.00 na pondělí).  Pokud  neodhlásíte oběd včas, můžete si jej vyzvednout do jídlonosiče 

( nesmí být skleněné nádoby). Takto lze neodhlášený oběd vyzvednout jen v první den nepřítomnosti..Neodhlášené 

obědy propadají ve prospěch ostatních dětí. 

Jakékoliv nesrovnalosti např. opožděné platby, změny v platbách apd. konzultujte s vedoucí školní jídelny telefonicky 

na výše uvedeném čísle nebo na email: kozarkova@zsmsjizni.cz. 

  

     Případné dotazy vyřizuje vedoucí ŠJ                                          Kozárková Yveta                                    


