
 
Závazná přihláška ke stravování ve školní jídelně při ZŠ a MŠ Žďárná,  

školní rok 2018-2019 
 
 
Příjmení, jméno …………………………..................................................  Třída: .................. 
 
Bydliště: …...................................................................................  Dat.narození:  ....................  
 
Zákonný zástupce: ……………………………………………… Tel. kontakt: ..……..……. 
 
Způsob úhrady stravného:  
Zálohově z bankovního účtu (na účet se budou zasílat i vratky, v případě změny nutno  
nahlásit!!): č. ú.…………………………….. kód banky ..……… uděluji souhlas s užitím 
čísla bankovního účtu pro účely finančního vypořádání stravného  
VS ……….......................Pozn. VS je ddmmrrrr  (14051987) narození dítěte, zpráva pro 
příjemce: stravné-  jméno žáka.  
První záloha splatná k 20. 8. daného roku a poslední záloha k 20. 5. následujícího roku!!!!! 
 

 
Děti MŠ , které odebírají jen přesnídávku + oběd mají zálohu následující: 
 
 
 
 
 
 
V případě MŠ dítě bude odebírat (zvolený způsob zakroužkujte): 

a) přesnídávka + oběd 
b) přesnídávka + oběd + svačina 

 
 
V …………………..       dne …...............     Podpis zákonného zástupce: ….......................... 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------zde odstřihněte------------------------------------------------------------------------------ 
 
Číslo účtu pro zasílání záloh: 210 807 8204/2700, cena stravného ……………………… 
První platba k 20. 8. 2018, následující platby k 20 dni v měsíci, poslední k 20. 5. 2019 
 
Způsob odhlášení stravy: písemně vedoucí stravování, v mimořádných případech pouze 
první den nejpozději do 7:45 hod. na tel.: 728 023 911 (POZOR změna t.č.). Neodhlášené 
obědy propadají podle zák. 561/2005 Sb. a neposkytuje se za ně finanční ani věcná náhrada. 
Do kategorie jsou strávníci zařazení podle data narození, jestliže v daném školním roce 
2018/2019 (tj. od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019 - vyhl. 107/2008 Sb.)  
dosáhne žák ZŠ:  7 let platí 420,00 
   11 let platí 460,00 
   15 let platí 500,00 

Stanovení ceny jednoho jídla pro strávníky daných věkových kategorií 
Věková kategorie MŠ 3-6 let 

celodenní 
MŠ 7 let + 
celodenní 

ZŠ 7-10 let 
1. – 4. třída 

ZŠ 11-14 let 
5. - 8. třída 

ZŠ 15 let + 
9. třída 

Náklady 
na potraviny 

Přesnídávka 7 8    
Oběd 17 18 21 23 25 
Svačina 7 7    
Pitný režim 2 2    

Celodenní strava 33 35    
Záloha na kalendářní měsíc 660 700 420 460 500 

Věková kategorie MŠ 3-6 let MŠ 7 let + 

 
Náklady 
na potraviny 

Přesnídávka 7 8 
Oběd 17 18 
Pitný režim 2 2 

Záloha na kalendářní měsíc 520 560 


