
Základní škola a mateřská škola Svratouch  

539 42 Svratouch 237 

zastoupená ředitelkou školy 

Mgr.Ivetou Navrátilovou 

 

Přihláška ke stravování na školní rok …. - …. 
 

Jméno a příjmení dítěte: 

 

Datum narození:                                                   

 

Trvalé bydliště: 

 

Třída: 

 

Údaje o zdravotním stavu dítěte – alergie na potraviny: 

 

 

Jméno a příjmení rodičů -      matky: 

 

-  otce: 

 

Telefonické spojení: 

 

 

Přihlašuji své dítě na stravování za těchto podmínek: 

 

ZŠ 

1.- 4. roč. oběd   28,- Kč       

     5. roč. oběd   30,- Kč  

                   

                  

Časový rozpis stravování: 

 

-  celý týden  

-  jednotlivé dny        Po, Út , St , Čt , Pá 

 

(Hodící se zaškrtnout.) 

 

 

Souhlasím s tím, že budu pravidelně hradit náklady dítěte na stravování..  

V případě nezaplacení stravného nemá dítě nárok na odebrání stravy.  

 

Další informace Vám podá vedoucí  ŠJ paní Sáblíková. 

 

Byl/a jsem seznámena s vnitřním řádem ŠJ a s jeho zněním souhlasím. 

 

 

 

Ve Svratouchu dne                                                Podpis rodičů 



Sdělení rodičům 

    
Telefonické spojení:   vedoucí stravování  p. Sáblíková       777 319 954  

                                                                                                566 662 218 

 

                                     vedoucí kuchařka p. Nádvorníková   776 575 762  

 

                                      základní škola                                   566 662 247  

 

 

Žádáme  rodiče, aby preferovali platby stravného převodem na účet. Kdo ještě nemá tento 

způsob úhrady zavedený, může kontaktovat ved. ŠJ na e-mailové adrese 

sablikova@svratouch.cz a bude mu zaslán variabilní symbol, č. účtu a částka. Pro ty, kteří již 

hradili stravné převodem, variabilní symbol zůstává stejný. Pozor! Měsíční platby jsou nové!  

(žáci 1. – 4.ročník – 560 Kč/měs., žáci 5. Ročník – 600 Kč/měs.) 

 

Placení obědů 10 .den na daný měsíc v hotovosti nebo do 10. dne v měsíci převodem z účtu.  

(tzn. příkaz si zadejte od září do června – mimo prázdnin) 

 

Odhlášení obědů den předem, v případě nemoci  daný den  do 7,30 hod. Odhlášení stravy je 

možné i formou SMS do daného času. 

                                                                                              Radka Sáblíková 

                                                                                                  vedoucí ŠJ 
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