
 Střední odborná škola Znojmo, Dvořákova, příspěvková organizace, Dvořákova 1594/19, 669 02 Znojmo ŠKOLNÍ JÍDELNA  

                             
                                    Přihláška ke školnímu stravování šk. rok: 2022/2023                Matrika ŠJ č.___________  

Slouží jako podklad pro matriku školní jídelny dle § 28 odst. 3 školského zákona č. 561/20014 sb., ve znění pozdějších předpisů.  

  
Příjmení a jméno žáka……………………………………………………....………………….….Rodné číslo žáka……………………….………….…   

  
Trvalé bydliště...………………………………………………..……………………………………..PSČ………..……… Státní občanství .....…..……  

  
Škola, kde se žák vzdělává..……………………………………………………………………………………..Třída a obor..………………..…………. 

  
Zdravotní způsobilost žáka (dieta, alergen) ……………………………………………..…………….………………………………………………….  

  
Zdravotní postižení (požadavek na výdej stravy)…………………………..……………………………………..…………………………………….  

  
Příjmení a jméno zákonného zástupce žáka..………………………………………………..…………………………………………………………..   

  
Trvalé bydliště…………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………  

  
Korespondenční adresa………………………………….……………..……..……………..…PSČ ……..…………Telefon ……………………………  

  
Závazně přihlašuji tyto stravovací služby:         Datum zahájení:…………..…..………   Datum ukončení……………...…………  

  
OBĚD ve dnech výuky   ………………..……………………………………………………………………………………………………………………….  

CELODENNÍ STRAVOVÁNÍ -  ubytování v DM……………………………………………………………………………………….………………..   

    Požaduji navíc II. večeři ANO - NE (připravuje se v případě, že se přihlásí k odběru nad 50% ubytovaných žáků).  
  
Způsob úhrady: Inkasem z účtu   V hotovosti   

  
Jméno majitele bankovního účtu, ze kterého budou hrazeny poskytované služby……………….………………………………….  

  

Bankovní účet založen u banky:…………………………….…… Číslo účtu………………………………..………..Kód banky………………  

  

Stvrzuji svým podpisem, že jsem se seznámil/a s Vnitřním řádem školní jídelny a byl/a jsem poučen/a o zásadách dodržování 
bezpečnosti a hygieny při společném stravování.   

  
Datum ………………………Podpis žáka ...…………………………… Podpis zákonného zástupce   ……………………….…………………  

===============================INFORMACE zde oddělte a uschovejte =====================================

 

Střední odborná škola Znojmo, Dvořákova, příspěvková organizace, Dvořákova 1594/19, 669 02 Znojmo  
  

INFORMACE O POSKYTOVANÝCH ŠKOLSKÝCH SLUŽBÁCH    
Škola poskytuje školské stravovací a ubytovací služby; její činnost se řídí školským zákonem č. 561/2004 Sb., ustanovením §119, ve znění 

pozdějších předpisů, vyhláškou o školním stravování č. 107/2005 Sb., a jejími dalšími novelami, stanovenou výživovou normou a finančním 

limitem na nákup potravin. Školní jídelna se nachází v přízemí budovy školy. Každý žák má nárok na 1 oběd denně za cenu potravin, ostatní 

náklady jsou dotované státním rozpočtem. Žáci ubytovaní v domově mládeže mají zajištěné celodenní stravování.  
Před zahájením stravování je nutné pořídit identifikační čip, který je k zakoupení v kanceláři školní jídelny za zálohu 115,- Kč . V době 

nepřítomnosti žáka ve výuce není nárok na poskytování školního stravování.  
Je povinností žáka nebo zákonného zástupce žáka, aby ihned informovali jídelnu o odhlášení stravy, kdy žák nebude ve výuce, jinak od 

2. dne nepřítomnosti žáka se následující měsíc doúčtuje plná cena za 1 neodhlášený oběd, tj. 100,- Kč x počet dnů, kdy žák nebyl ve 

výuce.  

Rozpis celodenní stravy  

Cena   
SNÍDANĚ S PŘESNÍDÁVKOU    
                  35,- Kč  

OBĚD   
35,- Kč  

SVAČINA S VEČEŘÍ    
35,- Kč  

CELKEM    
105,- Kč  

Výdejní doba ve školní jídelně  6:00-8:00 hod.  12:25 – 15:00 hod.  17:00 - 18:00 hod.  1 den  
Měsíční úplata za poskytované služby  

INKASEM Z ÚČTU –  škola inkasuje k 12. dni v měsíci potřebnou částku (počet jídel x 35,- Kč současně s měsíční sazbou za ubytování v DM) 

z vašeho bankovního účtu. V případě, že vaše banka v některém měsíci platbu neprovede, je nutno tuto částku uhradit jednorázově.   PLATBA 

V HOTOVOSTI se provádí před začátkem nového měsíce do pokladny ve školní jídelně.  
Pokyny pro zákonného zástupce nového žáka k založení SOUHLASU S INKASEM     
Číslo účtu školy: Komerční banka 12137741 / 0100  
Zadání období pro inkaso: 1x měsíčně - po dobu poskytování služeb  
Měsíční maximální limit Kč pro inkaso zadejte v dostatečné výši (žák obědy 900,- Kč, ubytovaný žák 3.500,- Kč).    
Přihlášku ke stravování a potvrzení o založení Souhlasu s inkasem odevzdejte do kanceláře jídelny před začátkem poskytování služeb. 

Kontakt: telefon 603 347 166, 515 225 280, e-mail: jidelna@sos-znojmo.cz, web: sos-znojmo.cz  


