
Základní škola, Šatov, okres Znojmo, příspěvková organizace 

Šatov 398 , PSČ 671 22, telefon: 515221674, E – mail:reditel@zssatov.cz                                                                                                                          

IČO: 70992380            Banka: Komerční banka, a. s., pobočka Znojmo       číslo účtu: 276136290227/0100 

 

Přihláška ke stravování 

 
Příjmení a jméno:…………………………………………………………………….. ..  

Datum narození:……………………….………… Třída:……………………………. 

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

Zákonný zástupce:…………………………………………………............................... 

Telefon:………………………………e-mail:…………………………………………. 

Číslo účtu: ……………………………………………………………………………… 

 
Žák má nárok na dotovaný oběd první den nemoci do jídlonosiče, ostatní dny je 

povinností zákonného zástupce jídlo odhlásit. V opačném případě bude účtován oběd 

plnou cenou a to i v případě, že nebude oběd odebrán.  
Jídlo je určeno k okamžité spotřebě. 

Přeplatky stravného budou vypláceny v měsíci srpnu na účet strávníků. 

Do kategorie jsou strávníci zařazeni podle data narození vyhl.107/2005Sb. 

Stravné se hradí na účet jídelny: 115-5018070237/0100 měsíc předem, nejpozději  

do 5. dne v daném měsíci, pod variabilním symbolem, který bude dítěti přidělen při 

odevzdání přihlášky ke stravování. Stravné je možné uhradit po dohodě s vedoucí stravování  

i v hotovosti v jídelně.  

Pokud bude dlužná částka na účtu strávníka vyšší než 100 Kč, následujícím dnem se 

automaticky zablokuje odběr obědů. 

Přihlašování a odhlašování strávníků se provádí nejpozději den předem do 14.00 hod.  

a to na telefonním čísle 517 331 981. 

Letos nově lze objednávat a odhlašovat stravu přes internet nebo prostřednictvím aplikace 

www.strava.cz. Pro správné fungování aplikace je nutno správně vyplnit všechny 

požadované údaje v přihlášce. Po odevzdání přihlášky obdržíte přihlašovací údaje a 

informace ke spuštění aplikace. Odevzdáním přihlášky jsou automaticky všichni strávníci 

přihlášení k odběru obědů. 

 

Ceny stravného za měsíc 

 

Kategorie  7 – 10 let  588,- Kč  

Kategorie  11 – 14 let   609,- Kč 

Kategorie  15 a více  630,- Kč 

 

Ceny stravného pro cizí strávníky 82,- Kč/den 

Ceny stravného pro zaměstnance školy – důchodce 75,- Kč/den 
 
Svým podpisem dávám souhlas a zavazuji se k dodržování pokynů výše uvedených a s použitím uvedených 

údajů pro účely školní jídelny při ZŠ Šatov. V souladu s ustanovením 

článku 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)č.2016/679, o ochraně osobních údajů, 

výslovně uděluji souhlas správci ZŠ Šatov, Šatov 398, 671 22, se zpracováním osobních údajů. Osobní údaje 

jsou zpracovány za účelem evidence strávníků a zprovoznění aplikace www.strava.cz. 

 
 

V Šatově dne  ………………….                                       ……………………………                                                             

                                                                                            podpis zákonného zástupce 

Vedoucí stravování: Machová Lenka, telefon: 517 331 981 

 


