
ZÁKLADNÍ ŠKOLA STŘEDOKLUKY, p.o. 
Školská 82, 252 68 Středokluky 

  E-mail: skola@zsstredokluky.cz Tel: 233 900 786, 736 472 818 IČ: 69983658 

 

   
Vedoucí školní jídelny: Šárka Švecová, tel. 233 900 145 

Přihláška ke stravování ve školní jídelně 
školní rok 2022/2023 

 
Jméno a příjmení žáka……………………………………................................................................ 
 
Datum narození žáka ……………………….…………………………………   Třída……….……………………..              
 
Jméno rodiče……………………………….………………............  Tel. kontakt………………………………… 
 
Způsob platby:         bankovním převodem    
 
Číslo účtu (doplňte).............................…………………………………………………………………………… 
 
Přihlašuji svého syna/dceru ke stravování ve školní jídelně ode dne…………………………………….                                                                                 
(uvést den prvního odebrání oběda) 
 
 
Podpis zákonného zástupce:                                                      Datum:             

                     

Informace pro rodiče: 
 
1. výše stravného:   
 kategorie do 6 let 27 Kč kategorie 7-10 let 31 Kč  kategorie 11-14 let 35 Kč kategorie 15 let a více 37 Kč 
 kategorie cizí strávník 83 Kč (kdokoli další mimo žáků ZŠ, MŠ a zaměstnanců školy) 

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle kategorií 
zákon č. 107/2005 Sb. (školní rok je dán obdobím od 1.9. do 31.8. – zákon č. 561/2004 Sb., § 24) 
 

2. placení obědů:  

• bezhotovostně na účet školní jídelny 299028664/0300  
K platbě se uvede variabilní symbol (VS), který bude vašemu dítěti přidělen. Najdete jej v elektronickém 
systému po přihlášení v možnostech nastavení systému. Při platbě prosím do poznámky uveďte celé jméno 
žáka/žákyně a třídu. 

 
3. odhlašování obědů a veškeré změny: v elektronickém systému ŠJ  

Objednat obědy v elektronickém systému online nebo na terminálu ŠJ lze vždy nejpozději den předem do 
14:00. Odhlásit obědy je možné nejpozději daný den v elektronickém systému do 7:30. 
První den nemoci dítěte je možno oběd dítěti odebrat do přinesených osobních plastových nebo kovových 
nádob (NE skleněné). Ostatní dny nemoci je nutné dítěti oběd aktivně odhlásit, nelze ho již odebrat.  Ve 
výjimečných případech možno provádět telefonicky od 6:30 do 7:00 č. tel. 233 900 145 

 
4. vyplněnou přihlášku ke stravování je nutno odevzdat co nejdříve v měsíci září třídním učitelům nebo do 

školní jídelny paní vedoucí Šárce Švecové. 
 
5. provozní řád ŠJ je vyvěšen na webových stránkách školy, ve školní jídelně a v kanceláři školy 
 

Šárka Švecová – vedoucí ŠJ (233 900 145) 
Radka Brázdilová – hospodářka školy (tel.736472818)  


