
Základní škola T.G. Masaryka, okres Brno-venkov,příspěvková organizace, Havlíčkova 452, 664 61 Rajhrad 

 

Přihláška ke stravování na školní rok 2015/2016 
Cena oběda podle kategorie je stanovena takto: 

1.kategorie 7-10 let (žák narozený 1.9.2005-31.8.2009)……22,-Kč… 484,--Kč měsíčně 

2. kategorie 11-14 let (žák narozený 1.9.2001-31.8.2005)…24,-Kč… 528,--Kč měsíčně 

3. kategorie 15-18 let (žák narozený do 31.8.2001)…………. 26,-Kč … 572,--Kč měsíčně 

 

 Placení stravného probíhá bezhotovostně převodem nebo složenkami. Stravné je 

nutné platit dopředu, vždy do konce měsíce na měsíc následující. 

Upozornění: stravné na měsíc září je třeba uhradit do konce měsíce srpna, poslední platba 

bude v měsíci květnu. 

Na zaplacení stravného na měsíc září je možné si vyzvednout složenku v kanceláři vedoucí 

školní jídelny již v červnu nebo prvních 14 dní v červenci 2015.  

Žáci, kteří se stravují jen některé dny v týdnu, budou platit částku nižší.  

Číslo účtu školní jídelny: KB Brno-venkov, č.ú. 35-1448540237/0100 

 Platby za obědy provádějí pod stejným variabilním  symbolem, který byl žákovi 

k tomuto účelu přidělen. VS a ČIP zůstávají žákům po celou dobu, kdy se ve školní jídelně 

stravují 1.-9. třída stejné. 

Každý strávník musí mít svůj ČIP. Nutno ho zakoupit u vedoucí školní jídelny, cena 

100,-- Kč. Je hrazen zálohově, při vrácení bude strávníkovi vrácena záloha 100,-- Kč.  

 Žáci si mohou obědy odhlašovat terminálem na chodbě u školní jídelny nebo u 

vedoucí ŠJ (na tentýž den od 6.00 do 7.15. hod.) na níže uvedených kontaktech: 

Helena Klímová, tel.:547230028, mail: helakli@seznam.cz. 

 Dle zákona č. 561/2004 sb. a vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování má žák 

nárok odebrat školní stravu v době pobytu ve škole, eventuálně první den neplánované 

nepřítomnosti v době od 11.00 do 11.30 hod. Další dny nepřítomnosti musí strávník (zákonný 

zástupce) stravu odhlásit. 

 

Přihláška na stravování ve školním roce 2015/2016 

 

Příjmení a jméno žáka:……………………………………………VS (doplní vedoucí Š 

J)……………………………. 
Datum narození:………………     třída ve školním roce 2015/2016:………………………….. 

Bydliště:…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..…… 

Přihlásit ke stravování od……………………  celý týden - určité 

dny:………………………………………….. 
(nehodící se škrtněte)  

Kontaktní údaje rodičů: 

Jméno,příjmení…………………………………….…………………tel:…………………….. 

 

V …………………….dne………………… 

………………………………………….. 

                 podpis rodičů 

 

 

 



Pokud rodiče opakovaně neuhradí žákovi stravné a dluh bude 

přesahovat 500,-- Kč bude žák ze stravování vyloučen. 
 

 

Vlastní organizace provozu: 

- strávník si před jídlem umyje a osuší ruce, v jídelně si vezme polévku, hlavní jídlo, 

nápoj si sám načepuje z připravených termosů 

- po konzumaci oběda musí žáci použité nádobí uložit do odběrového okna 

- strávníci jsou povinni se řídit pokyny vedoucí školní jídelny, dozorujícího 

pedagoga,dalších pedagogů a kuchařek 

- strávníci jsou povinni se chovat při stolování ohleduplně, v souladu s hygienickými 

pravidly při stolování 

- problémy nebo své připomínky k pokrmům hlásí vedoucí jídelny nebo dozorujícímu 

pedagogovi 

- úraz a nevolnost ve školní jídelně hlásí strávníci pedagogickému dozoru 

- strávníci mají možnost se seznámit s jídelním lístkem na nástěnkách ŠJ nebo na webu 

školy 

- připomínky ke stravování dávají rodiče přímo vedoucí školní jídelny osobně nebo 

telefonicky 

- žáci se chovají tak, aby neohrozili zdraví své ani nikoho jiného 

- při opakujícím se nevhodném chování žáků ve školní jídelně a neuposlechnutí  

napomenutí správních zaměstnanců školní jídelny nebo dozorujícího učitele může 

dojít k vyloučení žáka ze školního stravování 

 

 

 

 

V Rajhradě dne 11/2014 

 

         Helena Klímová 

vedoucí ŠJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


