
 
Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391 

Přihláška na stravování pro školní rok 

                                    2020 – 2021 

 

Jméno a příjmení: ………………………………………..  třída:………………. 

 

Datum narození: ……………………přesné datum přihlásit od:………………..   

 

Podpis rodičů: …………………………………. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------                  

Pokud se dítě nebude stravovat, napište to na přihlášku a také  o d e v z d e j t e !  

     Pro přihlášení Vašeho dítěte na stravování je nutné odevzdat oddělenou část 

této přihlášky nejpozději do 30.06 2020 v kanceláři ŠJ. 

     Stravné se platí dopředu-na září již v srpnu 2020. 

Strávníci    7 – 10 let      Kč 575,-      cena jednoho oběda je Kč 25,- 

Strávníci  11 – 14 let      Kč 621,-      cena jednoho oběda je Kč 27,- 

Strávníci 15 a více let     Kč 667,-      cena jednoho oběda je Kč 29,- 

Současně se stravným bude strháván paušál Kč 150,- za ŠD. V měsíci 

září pak bude strženo 2 x Kč 150,- ( za měsíc září a říjen zájemcům o ŠD ).  

 

Rodičům nových žáků : 

     Stravné se platí výhradně přes účet (bankovním převodem) nebo 

složenkou. Ve všech bankách povolit inkaso na účet č. 7578250227/0100, nutné 

odevzdat s přihláškou. 

Inkaso z účtu bude strženo 23.08. 2020 

     Prázdninový provoz 17.08. – 31.08. 2020 denně od 6.00 hod. do 14.30 hod. 

Na stravování budou přihlášeny pouze děti, které budou mít zaplacené stravné  

a odevzdanou přihlášku na stravování. 

Obědy se odhlašují nejpozději do 13.00 hod den předem osobně nebo 

telefonicky –  

- mobil 736 523 427     nebo telefon 382 215 108 se záznamníkem. 

 Oběd pro nemocné dítě lze vyzvednout do jídlonosiče první den nemoci za 

státem dotovanou cenu. Ostatní dny s příplatkem Kč 48,- dle vyhlášky 

107/2005. Příplatek platí i pro neodhlášené a nevyzvednuté obědy další dny 

absence žáka ve škole. Před vydáním musí rodiče zajít do kanceláře ŠJ pro 

poukaz na odběr tohoto jídla. 

Čipy zůstávají v platnosti.  

Noví strávníci obdrží čip Kč 125,- 
(platby strženy jednorázově společně se stravným).  

Ztrátu čipu nutno nahlásit v kanceláři ŠJ. Při zapomenutí čipu bude vydán 

náhradní doklad (stravenka) na objednávkovém terminálu ve školní jídelně za 

správní poplatek Kč 5,- při třetím a každém dalším zapomenutí v aktuálním 

měsíci. 

Žáci prvních tříd bez poplatku. 

Strávníka je možné podle řádu ŠJ vyloučit ze stravování pro neplacení , při  

opakovaném pozdním placení stravného nebo z důvodu nevhodného chování. 

 

Odhlašování a objednávání stravy je možné přes INTERNET-www.strava.cz 

nutná návštěva kanceláře ŠJ. 


