
Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace 
Komenského 4, 679 04 Adamov 

            PŘIHLÁŠKA KE ŠKOLNÍMU STRAVOVÁNÍ 
                   ŠJ KOMENSKÉHO 
(platí po celou dobu školní docházky pokud se ţák neodhlásí ze stravování) 

Ţádám o přijetí syna / dcery ke školnímu stravování 
Základní školy a mateřské školy Adamov, příspěvkové organizace. 

Jméno a příjmení ţáka / 

ţákyně 

Variabilní symbol pro školní 
stravování 
Třída 

Datum narození 

Bydliště (včetně PSČ) 

Státní příslušnost 

Poznámka: (dieta, alergie na 

vybrané druhy potravin) 

Způsob platby obědů 
a) Platba trvalým příkazem z banky č.účtu : 

…………………………………../………… 

(zavedené inkaso v loňském šk. roce není třeba obnovovat) 

ŠJ Komenského číslo účtu 20036- 1360977389//0800 

b) Hotovostní platba do pokladny 

Zákonný zástupce 

Jméno a příjmení : 

Bydliště (včetně PSČ) : 

Telefon : 

E - mail: 

Potvrzuji, ţe jsem byl/a seznámen/a s pokyny ke stravování a provozním řádem ŠJ 

V Adamově dne: ……………………… 

…………………………… 

tel: 515 531 196 
e-mail: zsadamov@adamov.cz, 
web: www.adamov.cz/zsadamov 

IČO: 657 659 07 
Č.ú.: 1360977389/0800 



 

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace 
Komenského 4, 679 04 Adamov 

Podpis zákonného zástupce 

Pokyny ke stravování 

Dle vyhlášky č.463/2011 Sb., je ţákovi poskytováno školní stravování v době školního 
vyučování. 

Podmínkou stravování ţáka ve školní jídelně je odevzdaná závazná přihláška ke stravování. 
Zákonný zástupce ţáka vyplní přihlášku a vyznačí, ve kterých dnech se ţák bude stravovat a 
jakou formou uhradí stravné. 

Ceník obědů: 

 

 

 

 

strávníci 7 – 10 let 

strávníci 11 – 14 let 

26,- Kč 

28,- Kč 

Měsíční záloha_____________________ 

500,--Kč 

550,--Kč 

580,--Kč strávníci 15 let a více    30,- Kč 

Do věkových skupin jsou děti zařazovány v souladu s vyhláškou 463/2011Sb. o školním 
stravování na dobu školního roku, ve kterém dosahují příslušného věku. 

Úhrada stravného: 
   - stravné se platí zálohově, měsíc dopředu 
   - zaloţením trvalého příkazu z účtu během měsíce 
   - hotovostní platba do pokladny školní jídelny, platba stravného nejpozději 
     první týden v měsíci na aktuální měsíc 

Odhlášky stravování: 

Ţádám vás o odhlašování ţáků stravujících se ve školní jídelně v době nemoci 
ţáci nebo jejich rodiče si mohou odebrat dotované jídlo do jídlonosiče pouze v první den 
nemoci nebo neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole ( zákon 564/2004 Sb., školský 
zákon § 119 a § 122 odst. 2, vyhláška 107/2005 Sb., o školním stravování, § 2 odst 7 a § 4 
odst. 9) 

Není-li dítě ze stravy na další dny nemoci řádně odhlášeno, uhradí rodiče za 
nevyzvednuté obědy ve školní jídelně v plné výši, tedy 60,-- Kč. 

Rodiče jsou povinni dle výše citované vyhlášky tyto nedoplatky školní jídelně uhradit. 

Zákon č. 561/2004 a vyhlášky 107/2005§4 odst.9) oprávněnost odběru dotované stravy 
podléhá státní kontrole. 

Obědy lze odhlašovat předešlý den do 14.00 hodin nebo v den nepřítomnosti do 7.00 hodin 
jen v naléhavém případě!!! 

Formy odhlašování: 

vedoucí školního stravování- telefonicky nebo formou SMS na mob. 724 370 197, nebo 
email r.janickova@adamov.cz, pevná linka 515 531 197- jídelna, 515 531 196- sekretářka 
Učitelé nemají povinnost nepřítomné ţáky v době nemoci odhlašovat!!!!!! 

tel: 515 531 196 
e-mail: zsadamov@adamov.cz, 
web: www.adamov.cz/zsadamov 

IČO: 657 659 07 
Č.ú.: 1360977389/0800 


