
Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454 

* strávník bude veden v evidenci ŠJ do ukončení plnění povinné školní docházky na zdejší škole nebo do přestupu na jinou základní školu nebo do doby   

   odhlášení strávníka ze stravování. 

** případná změna výše doplatku bude sdělena zákonným zástupcům pomocí informačního systému a školních webových stránek 

 
PŘIHLÁŠKA KE ŠKOLNÍMU STRAVOVÁNÍ 

 

Žádám o přijetí syna/dcery ke školnímu stravování v Základní škole národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-

Místek, tř. T. G. Masaryka 454 od …………………………………… po dobu školní docházky na této škole. * 

 

Zákonný zástupce 

 

Jméno a příjmení                   

Bydliště /včetně PSČ/  

Telefon   

E-mail   

 

Žák školy – žákyně školy 

 

Jméno a příjmení 

žáka/žákyně     

 

Datum narození    

Třída   

 

 

Pravidla stravování žáků ve školní jídelně, 

odhlášky stravy v době nemoci, nepřítomnosti ve škole. 

 
V případě nepřítomnosti je nutné strávníka odhlásit do 7.30 hodin ráno (tel. 558 445 340) 

 

Podle vyhlášky o školním stravování 107/2005 Sb. v platném znění, § 4, odstavec 9 je zákonný zástupce žáka 

povinen odhlásit stravování od druhého dne nepřítomnosti žáka ve škole. Neučiní-li tak, bude mu za stravu od 

druhého dne nepřítomnosti žáka ve škole doúčtován doplatek (mzdová a provozní režie). 

  

První den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole se pro účely stravování považuje za pobyt ve škole, proto je 

i strava přihlášená – zakoupená na tento den účtována za sníženou cenu (jen finanční normativ tj. potraviny). 

Tento den si můžete oběd vyzvednout do jídlonosiče v čase k tomu určeném.  Při další nepřítomnosti tento nárok 

zaniká, je bezpodmínečně nutné obědy odhlásit, nebo dále odebírat za plnou cenu. 

 

Doplatek za neodhlášenou stravu si bude školní jídelna strhávat inkasem a to ve výši platné v daném účetním 

období. Od 1. září 2021 je výše stanovena na 24,-Kč** za 1 neodhlášený či neodebraný (propadnutý) oběd. 

V případě, že zákonný zástupce nemá zřízené povolení k inkasu, doplatek se bude hradit hotovostně při nákupu 

stravy na další měsíc a to formou přednostní úhrady před zakoupením samotného stravného. 

 

Výše uvedené údaje budou použity do matriky školní jídelny v souladu s vyhláškou č. 364/2005 Sb. § 2 o vedení 

dokumentace, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Potvrzuji, že jsem byl/a seznámen/a s Pravidly stravování a Provozním řádem školní jídelny umístěným na 

webových stránkách školy. 

 

 

 

 

V(e)………………………………………… dne…………………….. 

 

 

        …………………………………………… 

         podpis zákonného zástupce 

 

 
 
 


