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PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ 
Jméno a příjmení dítěte:  ………………………………………………………………………………………………. 

Datum narození:   ………………………………………………………………………………………………. 

Třída:     ………………………………………………………………………………………………. 

Adresa trvalého pobytu:  ………………………………………………………………………………………………. 

     ………………………………………………………………………………………………. 

Zastoupené zákonným zástupcem:  ………………………………………………………………………………………………. 
        jméno a příjmení 

Adresa pro doručování:   ………………………………………………………………………………………………. 
(Vyplňte v případě, že je jiná od adresy trvalého pobytu.)         
     ……………………………………………………………………………………………….  

Kontaktní údaje: telefon …………………………………  e-mail ...……………………………………………………………………. 
 

Přihlašuji svého syna / svou dceru ke stravování ve školní jídelně.  
Stravné budu pla t v hotovos  pro  příjmovému dokladu nebo příkazem (domluva ve ŠJ - přidělení 
VARIABILNÍHO SYMBOLU). Prosím zaškrtnout způsob platby.  
 
V ……………………………………………………………….. dne …………………………………… 
 
Podpis zákonného zástupce:   ………………………………………………………………………………………………. 
 

Informace pro rodiče: 
1/ Výše stravného: 3-6 let 25,00 Kč, 7-10 let 29,00 Kč, 11-14 let 32,00 Kč, 15 a více 35,00 Kč 
Do věkových skupin jsou žáci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle kategorií 
– Zákon č.10/2005 Sb. (školní rok je do 31.8. - Zákon č.561/2004 Sb., §24). 

2/ Obědy je nutno zapla t do 11 hod posledního dne v měsíci na měsíc další (pouze v případě prokázané 
dlouhodobé nemoci den před odebraným obědem). 

3/Odhlášení oběda je možné ještě týž den do 8:00 hod osobně ve ŠJ, tel. 223 018 915 nebo e-mailem: 
jidelna@korunka.org, sj.korunovacni@volny.cz. Pouze  první den  neplánované  nemoci  je  možné 
vyzvednout oběd do jídlonosiče ve výdejně cizích strávníků, vchod ze Sládkovy ulice (10:45 – 11:00). 
Další obědy je třeba po dobu nemoci odhlásit. 

4/ Žáci jsou povinni nosit na oběd čip-doklad o přihlášeném obědu (prodej vratného čipu je v kanceláři 
ŠJ, Sládkova ulice – cena 120,00 Kč). Čip je možné odkoupit zpět pouze, pokud je funkční, nepoškozený, 
čistý.  Ztrátu  čipu  je  nutné  hlásit  ihned  u  vedoucí  ŠJ,  aby  mohl  být  čip  zablokován  a  nedošlo  tak  k 
neoprávněnému výběru oběda. Při ztrátě je nutné koupit čip nový. 

5/ Vyplněnou přihlášku ke stravování je nutné odevzdat nejpozději v měsíci září (přímo v kanceláři ŠJ 
nebo třídnímu učiteli). Součás  přihlášky je Upozornění pro rodiče o státních dotací na oběd. 

6/ Veškeré připomínky ke stravování vyřizujte u vedoucí ŠJ nebo u ředitele školy. 

7/ Provozní řád ŠJ je vyvěšen u vedoucí ŠJ a k nahlédnu  u ředitele školy. 

8/ ŠJ nabízí možnost vaření jídel přes ulici nebo stravování přímo ve ŠJ ve výši 77,00 Kč za podmínek pro 
cizí strávníky. 

V Praze 12.2.2021      Hana Štekrová - vedoucí školní jídelny 
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Potvrzujeme, že jsme byli seznámeni s informacemi ke 
školnímu stravování, včetně informace o zpracování 

osobních údajů, a upozornění pro rodiče o dotaci oběda. 

Jméno a příjmení dítěte:  ………………………………………………………………………………………………. 

Třída:     ………………………………………………………………………………………………. 

 
 
V ……………………………………………………………….. dne …………………………………… 
 
 
Podpis zákonného zástupce:   ………………………………………………………………………………………………. 
 
--------------------------------------------- zde odstřihněte a text upozornění si ponechte--------------------------- 
 
Upozornění pro rodiče: 
Stát dotuje režie na oběd pouze v případě pobytu žáka ve škole (Sb. zákonů č.395/1991, §32). Žák je 
povinen odhlásit si oběd nejpozději do 8:00 hodin téhož dne. Pouze první den neplánované 
nepřítomnos   si  může  oběd  vyzvednout  ve  výdejně  cizích  strávníků,  vchod  Sládkova  ulice,  a  to  do 
přinesené nádoby, v době mezi 10:45 – 11:00 hodin (čip s sebou). Nemocný strávník nesmí vstupovat 
do jídelny (Provozní řád ŠJ – k nahlédnu  v kanceláři ŠJ a u ředitele školy). 
Vydání  dotovaného  oběda  v  době  nemoci  žáka  hodno   kontrolní  orgány  jako neoprávněné  čerpání 
státních prostředků, za které udělují finanční pos h. Děkujeme za pochopení. 
 
Upozornění:  
Zákonné zástupce (dále jen rodiče) upozorňujeme, že na základě zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, mají rodiče právo zastupovat dítě při právních jednáních, ke kterým není právně způsobilé. Rodiče jsou povinní si 
vzájemně sdělit vše podstatné, co se týká dítěte a jeho zájmů. Při právním jednání vůči dítě , které není způsobilé ve věci 
samostatně právně jednat, postačí k jednání jen jeden z rodičů jako zákonný zástupce dítěte, který bude jednat s tře  stranou 
(školou). Jedná-li jeden z rodičů v záležitos  dítěte sám vůči tře  osobě (škole), tak ta je v dobré víře, má se za to, že jedná se 
souhlasem druhého rodiče. 
 
Základní škola Praha 7, Korunovační 8 se sídlem Korunovační 8/164, 170 00 Praha 7, se stává správce osobních údajů (dále 
jen „správce“) v souladu s nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. a informuje, že osobní údaje 
budou  použity  pouze  v  souladu  se  školským  zákonem.  Informace  o  zpracování  osobních  údajů,  jejich  účelech,  kategoriích 
subjektů údajů a době jejich uchování naleznete na webu školy www.korunka.org. 

 


