
Školní jídelna Nová Bystřice, Švermova 403, 378 33 Nová Bystřice 

Tel. č.: 388 288 138  

 

Přihláška ke stravování 
 Jméno, příjmení:                                                                            

 Bydliště: 

 

 Škola: 

 Třída:    Datum nar.:  

 Státní příslušnost:          Jméno  zák. zástupce: 

                                                                                                   Tel. číslo zák. zástupce: 

 

 

Úhrada stravného: zakroužkujte u zvoleného typu platby. Vždy 15tého v daný měsíc. 

a) Bankovní účet (povolení k inkasu) var. symbol var. symbol 

   

b) V hotovosti ve školní jídelně. Vždy první pracovní den v měsíci, od 6.30 hod do 14.30 hod. 

- Provoz ŠJ je od 6.30 hodin, zamykáme ve 14.30 hodin. Výdej obědů do 13.45 hodin 

- Výdej obědů do jídlonosičů je oddělený. Od 11.10 hodin. 

- Výdej pro žáky na jídelně podle vyučovacích hodin, rodiče čekají v šatně. 

- Čipy jsou dokladem o zaplacení stravného, cena čipu 115,-  Kč. Ztrátu, či zapomenutí vždy hlásit v kanceláři ŠJ. Bez 
čipu nelze odebírat obědy. Po ukončení stravování lze neporušený čip vrátit v kanceláři. 

- Odhlašování obědů: Žák má nárok na oběd, pokud je ve škole. Při onemocnění pouze první den nemoci, další dny 
jste povinni odhlásit, jinak se dopočítává plná cena oběda – včetně věcné a osobní režie. Odhlašovat je možné na 
boxu v prostorách ŠJ, na tel. čísle 388 288 138, na stránkách www. Strava.cz, nebo osobně v kanceláři ŠJ a to do 
13.00 den předem. 

Potvrzuji správnost údajů a zavazuji se oznámit jakoukoliv změnu týkající se stravování a dodržovat řád školní jídelny, 
zveřejněný na vývěskách ZŠ, ŠJ a v objektu školní jídelny či na www stránkách jídelny. Dále souhlasím, že výše 
uvedené údaje mohou být použity do matriky ŠJ dle § 2, vyhlášky č. 364/2005 o vedení dokumentace a zákona č. 
110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů a  všech dále platných předpisů po dobu stravování ve Školní jídelně Nová 
Bystřice. 

 

 

 

Datum:                                                                                            Podpis zák. zástupce: 

 

 

 

 

ZŠ a MŠ Nová Bystřice, příspěvková organizace, Hradecká 390, Nová Bystřice 

  

  

  



 


