
Základní škola a Mateřská škola Kamenice, okr. Jihlava, příspěvková organizace 
Kamenice u Jihlavy čp. 402, PSČ 588 23, okr. Jihlava; Tel.:567273337, e-mail: skola@zskamenice.cz, IČO 75022354 

PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ  - školní rok: 2018/2019 
Jméno a příjmení žáka / žákyně  

Bydliště, včetně PSČ  

Datum narození  

Třída  

Poznámka (dieta, alergie na vybrané 
druhy potravin,…) 

 

Číslo bankovního účtu školy 1467719339 / 0800 

Sběrné číslo účtu školy 100014901 / 0800 

Variabilní symbol 3141 
ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE 

Jméno a příjmení  

Bydliště (včetně PSČ)  

Telefon  

e-mail  

Číslo účtu, ze kterého se budou 
platby provádět 

 

POKYNY KE STRAVOVÁNÍ 

I. Základní informace 

Žákovi je poskytováno dotované školní stravování v době školního vyučování (Vyhláška č. 463/2011 Sb., ze dne 23. 

prosince 2011). V souladu s výše uvedenou vyhláškou jsou děti zařazovány do věkových skupin, a to na dobu školního 

roku. Žáka přihlašuje ke školnímu stravování zákonný zástupce tím, že řádně vyplní a odevzdá vedoucí šk. stravování 

závaznou přihlášku. Škola se zavazuje nakládat s osobními údaji podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně os. údajů a 

dalších předpisů. 

II. Ceník obědů 

3 – 6 let = 18 Kč                    7 – 10 let = 20 Kč                    11 – 14 let = 23 Kč     15 a více let = 25 Kč 

 
III. Způsob úhrady oběda 

a) SVOLENÍ K INKASU – ve vaší bance zřiďte svolení k inkasu ve prospěch sběrného čísla účtu školy (uvedený 

výše). Stravné vám tak bude strháváno zálohově na následující měsíc. Finanční limit nastavte tak, aby bylo možné 

stravné vždy strhnout. V případě, že inkasní platba neprojde, budete upozorněni vedoucí školní jídelny. Do ŠJ 

dodejte doklad o zřízení svolení a vyplněnou přihlášku a to nejpozději do 30.6.2018! 
b) PLATEBNÍM PŘÍKAZEM – v případě, že se platba nestrhne, je možné stravné zaplatit převodním příkazem na 

bankovní účet školy pod VS 3141. 

c) V HOTOVOSTI – v odůvodněných případech je možná hotovostní platba do pokladny školní jídelny (strávníci, kteří 

nemají bankovní účet a pokud se nestrhne inkasní platba).  
IV. Přihlášky a odhlášky stravy 

 Všichni strávníci mají možnost použít k přihláškám a odhláškám stravy internet (přímý link na iCanteen je na 

webových stránkách školy, potřebný PIN získají u vedoucí ŠJ) nebo terminál umístěný v ŠJ – v tomto případě je nutné 

koupit za vratnou zálohu 50,- čip, kterým lze přihlašovat, odhlašovat a vybírat typ jídla.  

 Přihlašování a odhlašování stravy je možné nejpozději den předem do 14:00 hodin prostřednictvím terminálu, 

internetu nebo na níže uvedených kontaktech u vedoucí ŠJ. Volbu jídla č. 2 je nutné provést na následující týden vždy 

nejpozději do čtvrtka do 14:00. 

 Strávníci MŠ v naléhavých případech v den nepřítomnosti do 6:30 hod. 

 V době nemoci není možné žákům poskytovat dotovanou stravu (oběd). Jídlo je možné odebrat do jídlonosiče pouze 

první den nemoci nebo z důvodu nenadálé nepřítomnosti žáka ve škole. V dalších dnech nemoci se může dítě 

stravovat pouze za plnou cenu oběda (Vyhláška č. 463/2011 Sb.). 

 Pokud není žák další dny nemoci řádně odhlášen, je povinností zákonného zástupce uhradit tyto obědy v plné výši. 
V. Kontakty 

Vedoucí školní jídelny: Barbora Čápová, telefon: 567 273 334, e-mail: barbora.capova@zskamenice.cz 
Nedodržování řádu ŠJ je důvodem k vyloučení ze stravování.  

Oprávněnost odběru dotované stravy podléhá státní kontrole. 

Potvrzuji, že jsem byl / byla seznámen/a s pokyny ke stravování a provozním řádem ŠJ. 

Beru na vědomí, že škola má zákonnou povinnost získávat a shromažďovat osobní údaje k zajištění provozu ŠJ. 

 

V Kamenici dne: ……………………………..  Podpis: ……………………………………………… 

mailto:skola@zskamenice.cz

