
 

 
1. Způsob úhrady stravného:   
Bezhotovostní platbou na číslo účtu 35-1651986349/0800 u České spořitelny. Strava se platí předem, nejpozději do 
20. dne v měsíci na měsíc následující. Platby se zadávají od srpna do května (10 plateb). 
 
2. Odhlašování a přihlašování obědů:  
Strávníci jsou po uhrazení platby automaticky přihlášeni k odebírání obědů. 
Odhlašování a přihlašování stravy je možné vyučující den předem do 13.00 hodin elektronicky na www.strava.cz (číslo 
jídelny 1900).   
 
3. Podávání obědů v případě onemocnění dítěte: 
První den onemocnění dítěte si můžete vyzvednout oběd za dotovanou cenu v době od 11:00–11:30 hod. nebo 13:45–
14:00 hod. do jídlonosičů dle vyhlášky MZ č.107/2005 Sb. Další dny nepřítomnosti ve škole je strávník povinen si stravu 
odhlásit (§119 Školského zákona č.561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů). V případě, že zákonný zástupce žáka 
obědy neodhlásí, bude škola požadovat úhradu stravy v plné ceně, i když nebude odebrána (doplatek činí 50,- Kč za 
jeden oběd). 
 
4. Cena stravného za obědy: 
Na základě vyhlášky 107/2005 Sb. jsou žáci rozděleni do cenových kategorií podle věku, kterého žák dosáhne 
v příslušném školním roce (školní rok trvá od 1. září do 31. srpna) a to takto: 

 I. kategorie: 7-10 let  oběd 30,- Kč  dotovaná strava 

 II. kategorie: 11-14 let oběd 32,- Kč  dotovaná strava 

 III. kategorie: 15 let a více oběd 34,- Kč  dotovaná strava 

 Cizí strávníci:   oběd 87,- Kč  nedotovaná strava 

Výše úhrady u bezhotovostní platby je měsíční záloha 750,- Kč pro všechny věkové kategorie mimo cizích strávníků. 
Cizí strávníci platí zálohovou bezhotovostní platbu 1920,-Kč. 
5. Přihlášení ke stravování:  
 
Pro přihlášení nového strávníka, rovněž při přechodu stávajícího strávníka z mateřské do základní školy, musí 
zákonný zástupce žáka vyplnit přihlášku ke stravování a odevzdat ji do 30. 6. 2022 vedoucí školní jídelny osobně nebo 
elektronicky (sken) na adresu jidelna@zspolanka.cz. Novému strávníkovi bude přidělen variabilní symbol. 
 
 
Splatnost první platby za stravu musí být nejpozději do 20. 8. 2022 a splatnost poslední platby nejpozději do 20. 5. 2023 
(10 měsíců).  
 
Záloha za čip (130,- Kč), který musí mít všichni strávníci, se platí hotově v kanceláři školní jídelny 30. 8. nebo 31. 8. 
2022 od 7.30 do 14.00 hod. 
 

Karin Krůlová – vedoucí školní jídelny tel. 596 931 573    RNDr. Patrik Molitor – ředitel školy 

………………………………………………………zde odstřihněte……………………………………………………………. 

Přihláška ke stravování 

Příjmení a jméno strávníka……………………………………………………………………………………………………….. 

Datum narození……………………………………………………………………třída………………………………………….. 

Telefonní kontakt ………………………………………….................................................................................................. 

Číslo účtu plátce/ kód………………………………………………………………………………………………………….……. 

Souhlasím s vnitřním řádem ŠJ (k dispozici ve školní jídelně, na stránkách školy) a se zpracováním výše uvedených 

osobních údajů strávníka za účelem vedení evidence strávníků v ŠJ při Základní škole a mateřské škole 

Polanka nad Odrou.       ANO         NE 

Datum a podpis strávníka /zákonného zástupce žáka:…………………………………………………………………………. 

http://www.strava.cz/

