
Školní jídelna, Komenského 668, Ostrava – Poruba, 708 00 Ostrava
Tel.č. 596 910 682, Bankovní účet pro platbu stravného: Fio Banka a.s., 2102031616/2010

Přihláška ke stravování

Příjmení, jméno …………………………………………………………………………………...

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

…………………………………………………………………………………...

Škola:             …………………………………………………………………………………..

Třída: …………………………………………..

Datum narození: …………………………………………..

Státní příslušnost: …………………………………………..

Tel. č. matky: …………………………………………..

Tel. č. otce: …………………………………………..

Emailová adresa: …………………………………………..

Úhrada stravného: (zakroužkujte písmeno u zvoleného typu platby)

a) Bankovní účet (trvalý příkaz) ……………………………………………… 

variabilní symbol: ………………………………………………

b) Hotovostní platba v kanceláři školní jídelny

Potvrzuji správnost údajů a zavazuji se oznámit jakoukoliv změnu týkající se stravování a dodržovat provozní 
řád zveřejněný školní jídelnou. Dále beru na vědomí, že výše uvedené údaje mohou být použity do matriky 
školní jídelny podle školského zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a dále předávaný dalším příjemcům 
dle vyhlášky č. 364/2005, o dokumentaci škol a školských zařízení, a že školní jídelna zpracovává osobní 
údaje v souladu s Nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 (GDPR).

Datum: …………… Podpis matky, otce, zák. zástupce:………………………….................



Důležité upozornění pro rodiče žáka:

Příjmení, jméno, třída: ……………………………………………………………...

Upozorňujeme rodiče, že dle Školského zákona č.561/2004 Sb. §119 se uskutečňuje školní 
stravování žáků pouze v době jejich pobytu ve škole. To znamená, že v případě absence žáka 
musí být oběd odhlášen (s výjimkou prvního den nepředpokládané absence).

Dle vyhlášky č.107/2005 Sb., může dítě za sníženou úhradu (finanční normativ) odebrat stravu 
pouze první den nemoci (neplánované nepřítomnosti), jinak mu bude doúčtována úhrada za 
přípravu oběda do plné výše (tj. včetně mzdových a režijních nákladů, včetně zisku, dle 
jednotlivých kategorií) a to i v případě, že stravu nevyzvednete a tzv. ,,propadne‘‘.

Kategorie plná výše finanční normativ doplatek
      (náklady na potraviny)

 7 - 10 let 86,- Kč 35,- Kč 51,- Kč
11 – 14 let 88,- Kč 37,- Kč 51,- Kč
15 a více let 89,- Kč 38,- Kč 51,- Kč

Ve vlastním zájmu je nutné obědy včas odhlásit!
Obědy lze odhlásit internetem na adrese www.strava.cz
Telefonicky na číslech: 596 910 682, 775 349 273
SMS: 775 349 273
Emailem: sjkomenskeho@seznam.cz

……………………………………
   Podpis zák. zástupce

V Ostravě – Porubě dne:

http://www.strava.cz/
mailto:sjkomenskeho@seznam.cz

