
Základní škola a mateřská škola Sloup, příspěvková organizace 

Přihláška žáka ke školnímu stravování 

                  
 Od ………………….. po celou dobu školní docházky      

 

1. Jméno a příjmení žáka: ......................................................... Třída: .......................  

2. Jméno a příjmení zákonného zástupce: ..................................................................  

3. Bydliště: ......................................................................................................................  

4. Datum narození dítěte:……………………………... 5. Zakoupení čipu: 115 Kč  

6. Telefon matky: .................................. 7. e-mail: ........................................................  

6. Telefon otce: ...................................... 7. e-mail: ........................................................  

8. Číslo účtu školní jídelny: 153 771 359/0300 
                                       Základní škola a mateřská škola Sloup, příspěvková organizace, 679 13 Sloup 200  

                                        tel.: 516 435 337, mob.: 606 858 240,  zs.sloup@centrum.cz 

                                        IČ: 620 759 42, www.zssloup.net 

9.  Způsoby úhrady stravného:                               

□ inkasem - číslo účtu:…………………………………………….. 
Bezhotovostní platební styk formou souhlasu s inkasem z účtu. První zálohu za obědy v srpnu zákonní 

zástupci zašlou sami pod variabilním symbolem strávníka ve výši 700 Kč na účet školy, předpis obdrží na 

email. 

Další platba bude stržena v první dekádě října podle přihlášené stravy v měsíci září. Po skončení stravování 

budou v červenci vráceny přeplatky na uvedený účet. 

V září dalšího školního roku bude dítě automaticky přihlášeno ke stravě. V případě, že nebudete mít dále 

zájem o stravování, musíte dítě ze stravování odhlásit. Ve vaší bance zřiďte svolení k inkasu ve výši 800 Kč 

(pro případ navýšení stravného). 

□ individuálním bankovním převodem (označit individuální výběr) 
Při individuálním bankovním převodu je nutné obědy uhradit do dvacátého dne v měsíci. První zálohu za 

obědy v srpnu budou zákonní zástupci zašlou sami pod variabilním symbolem strávníka ve výši 700 Kč na 

účet školy, předpis obdrží na email. 

           Přeplatky se budou vracet na účet:……………………………………. 

□ individuálně – chci dostávat papírově předpis na zaplacení obědů    

          □ individuálně – chci poslat předpis na email …………………………… 
 

Novým strávníkům budou zaslány na uvedenou e-mailovou adresu přihlašovací údaje na „Strava.cz“.  

Strávníci jsou všichni přihlášeni k výběru  stravy č. 1 a mohou si měnit na výběr na č. 2 nebo stravu 

odhlašovat.  Informace naleznete ve školní jídelně a na stránkách školy www.zssloup.net 

Potvrzuji správnost údajů, zavazuji se oznámit jakoukoliv změnu týkající se stravování a dodržovat řád 

školní jídelny. Přihláška platí po celou dobu stravování ve školní jídelně. Osobní údaje jsou zpracované 

v souladu s nařízením GDPR. 

Ceny obědů od 1. listopadu 2022: děti 7 – 10 let = 31,00 Kč 

                                    děti 11 – 14 let = 34,00 Kč 

                         děti 15 a více let = 37,00 Kč 

 

Kontaktní údaje ŠJ:   telefon: 516 435 381 nebo 721 711 338 

                     e-mail: jidelnasloup@seznam.cz 

                                     stránky školy: www.zssloup.net, odkaz JÍDELNA 

 

 
 ...........................   ..........................................................................  

        Datum                    Podpis zákonného zástupce 
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