
Školní jídelna ZŠ Václavské nám. 8, Znojmo 

Přemyslovců 8 

 

Přihláška ke stravování v ŠJ platná po celou dobu docházky 

 

Jméno a příjmení strávníka: …………………………………………………………………………... 

 

Datum narození strávníka: ……………………………………………………………………………. 

 

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

 

Telefonní číslo: …………………………e-mail: .……………………………………………………. 

 

Číslo účtu, ze kterého bude povolen souhlas k inkasu: ………………………………………………. 

 

Škola a třída, kterou bude strávník navštěvovat: ………………………………………....................... 

 

Přihlašuji ke stravování od: …………………………………………………………………………... 

 

Dieta:     ANO / NE                                   jaká:   …………………………………………………….. 

 

Souhlasím s níže uvedenými podmínkami stravování. 

 

Datum……………….             podpis rodičů (zákonných zástupců)    ………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

Zde odstřihnout 
 

Způsob platby:  Strávník bude provádět úhradu ze svého účtu, proto je potřebné povolení pro školní jídelnu 

„Souhlas k inkasu“ 

Č. účtu pro inkasní platbu: 221888285/0600 

 

Provádění inkasa za stravné je vždy k 20. na následující měsíc. První úhrada za stravné bude provedena 

v měsíci srpnu (dle kategorie strávníka) na měsíc září. Poslední bude provedena v měsíci květnu na červen. 

 
VÝŇATKY Z PROVOZNÍHO ŘÁDU ŠJ 

1. Přihlašování žáků je písemné (tato přihláška), průběžné odhlašování obědů je možné provádět telefonicky 736 513 

803, osobně, přes systém internetového objednávání, v boxu v prostorách před jídelnou nejpozději však do 12hod 

na následující den. Nárok na dotovaný oběd mají žáci jen první den nemoci. Při další nepřítomnosti tento nárok 

zaniká a je bezpodmínečně nutné obědy odhlásit nebo obědy dále odebírat za plnou nedotovanou cenu jako cizí 

strávník. V naší jídelně se vaří také dietní strava – s omezením lepku a laktozy. Bližší informace u vedoucí školní 

jídelny Přemyslovců 8. 

2. Cena oběda: žáci 6-10 let 23,-Kč, žáci 11-14 let 25,-Kč, žáci 15 a více let 27,-Kč, cizí strávníci 66,-Kč. Cena oběda 

se v průběhu školního roku může měnit v závislosti na inflaci. 

3. Pokud strávník platící z účtu i přes upozornění, nemá své měsíční pohledávky vyrovnány (nedostatek finančních 

prostředků na účtu, popř. jiné okolnosti), stanovená částka musí být neprodleně uhrazena na účet školní jídelny 

221888285/0600,  jinak bude strávník dočasně vyřazen ze školního stravování  

a částka vymáhána. 

4. Před zahájením nového školního roku se poslední týden v měsíci srpnu musí každý strávník, který v minulém 

školním roce chodil na obědy, osobně přihlásit ke stravování v kanceláři nebo telefonicky. (Strávníci jsou během 

hlavních prázdnin zablokováni). 

5. Další informace o stravování ve ŠJ určuje vnitřní řád školní jídelny (www.zsvaclavskenam.cz) 

6. Kontakt - jídelna: 736513803  e-mail: skolni.jidelna@zsvaclavskenam.cz                                                            

Úřední dny: pondělí od 6.00 - 14.30, středa   od  6.00 - 14.30  

mailto:skolni.jidelna@zsvaclavskenam.cz

