
Přihláška ke stravování ve školní jídelně Zvole 
Aktuální informace a úplná verze provozního řádu na 

www.jidelnazvole.cz 

Údaje o strávníkovi  

Příjmení a jméno: ______________________________________________________Třída: _____________________  

Datum narození: ____________________ Adresa:______________________________________________________  

Datum 1. oběda: _________________________________________________________________________________  

  

Údaje o zákonném zástupci  

Příjmení a jméno:________________________________________________________________________________ 

Telefon, e-mail:__________________________________________________________________________________  

Číslo bankovního účtu v případě vrácení přeplatku:_______________________________kód banky:______________ 

Označte dny, kdy se bude dítě stravovat:     PO      ÚT      ST       ČT       PÁ   

Způsob platby stravného:  

a) trvalým příkazem do 15. dne předchozího měsíce   

b) platebním příkazem FIO BANKA 

c) v hotovosti na pokladně ŠJ (po telefonické 

domluvě) 

 

                              Žáci ZŠ - 620,- Kč 

                             Žáci MŠ - 900,- Kč

Číslo účtu ŠJ 2501681931/2010 (var.symbol bude novým strávníkům přidělen, stávajícím zůstávají v.s. stejné). 

Přihlášku ke stravování je nutno odevzdat obratem do kanceláře ŠJ nebo třídnímu učiteli. Po zaplacení stravného obdrží 

strávník přístupové jméno a heslo k aplikaci e-jidelnicek, který umožňuje on-line odhlašování obědů, kontrolu plateb 

a odebraných obědů (více informací na www.e-jidelnicek.cz). 

 

Každý strávník má možnost odhlásit objednané jídlo. 

Na zítra osobně nebo SMS na číslo 777 314 964, případně  e-mailem na obedy.zvole@seznam.cz, a to do 14 hodin 

předchozího dne. V případě nemoci ráno do 7.00 hod telefonicky nebo SMS. 

Odhlašování je též možno prostřednictvím odkazu http://www.e-jidelnicek.cz/, číslo jídelny 11313. Zde se provádí 

odhlášky s časovým předstihem 1 den, tzn. PO do 14. hod. na ÚT apod.. 

První den nemoci má rodič právo vyzvednout si neodhlášený oběd do přinesených (neskleněných) nádob, a to 

v prostorách výdeje pro cizí strávníky v době od 11.00 do 11.45 hodin (z organizačních důvodů je nutné telefonické 

nahlášení do 9:30hod.). Dle vyhlášky 107/2005 Sb., o školním stravování nemá dítě v době nemoci či jiné absence 

nárok na dotovaný oběd. Neomluvené obědy propadají. 

 

Přihláška je platná po celou dobu školní docházky, proto je nutno nahlásit jakoukoli změnu potřebnou ke komunikaci 

mezi rodiči a školní jídelnou do kanceláře ŠJ.  

Automaticky jsou odhlašovány státní svátky, ředitelská volna, školní prázdniny a první a poslední den školního roku, 

ostatní absence či školní akce je nutno odhlašovat individuálně, pokud to neučiní po dohodě třídní učitel. V případě, 

že se rodiče rozhodnou zrušit stravování svého dítěte, je třeba toto nahlásit ředitelce ŠJ, a nadále zrušit trvalý příkaz v 

bance.  

Přeplatky na stravném se vyplácejí na konci školního roku na vyžádání, jinak se automaticky převádějí do dalšího 

školního roku. Veškeré informace a dotazy na tel. čísle 774 712 229 nebo e-mail: obedy.zvole@seznam.cz 

Seznámil/a jsem se s platným zněním provozního řádu školní jídelny.      

                                                                                                                                        

Dne ____________________________  Podpis zákonného zástupce _________________________________ 

http://www.e-jidelnicek.cz/

