
Základní škola a mateřská škola Rájec-Jestřebí, okres Blansko 
                        Školní 446, 679 02 Rájec-Jestřebí 

             Tel.: 516432029, e-mail: zs-rajec@zs-rajec.cz 
 

 

 

PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ PRO ŽÁKY ZŠ a MŠ 
Platí po celou dobu školní docházky!!!! 

 

 
Školní rok: 2020/2021                                    Třída: 
 
ŽÁK/YNĚ - jméno a příjmení: 

 
Adresa trvalého pobytu dítěte: 
 

Datum narození dítěte: 
 

MATKA – jméno a příjmení: 

 
Kontaktní telefon: 

 
Kontaktní e-mail: 
 

OTEC – jméno a příjmení: 
 

Kontaktní telefon: 

 
Kontaktní e-mail: 
 

Číslo účtu pro inkaso: 

 
Ke stravování přihlásit od záři *               ANO                 NE                    

*) hodící se prosím označte křížkem 
 

V případě změny banky je nutné neprodleně nahlásit nové číslo účtu 

vedoucí školní jídelny. 

 

Objednávání stravy přes internet:   ANO   –   NE    (přihlašovací údaje budou zaslány na email)

  

          

     Svolení k inkasu proveďte se platností od 21. srpna 2020 na číslo účtu školy:  

101274596/0300. 
 

 

Potrvzuji správnost údajů a zavazuji se, že budu v termínu hradit stravné. 

Svým podpisem souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu s evropským 
nařízením EP a Rady EU 2016/679 GDPR 
 

 
 

 
 

………………………………………………………..                 V Rájci-Jestřebí dne……………………………… 
    Podpis zákonného zástupce dítěte 

mailto:zs-rajec@zs-rajec.cz


 

INFORMACE O ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ 

 
Platby za stravné jsou prováděny bezhotovostně, formou inkasních plateb, ve prospěch účtu      
základní školy Rájec – Jestřebí č. 101274596/0300.  

 
Limity pro inkasní platby jsou doporučena následující: 
MŠ 3 – 6 let - celodenního stravování 45,- Kč     1.300,- Kč / včetně školného 240,- Kč/ 
MŠ 7 let       - celodenního stravování 47,- Kč     1.100,- Kč /osvobozeni od školného/       
Kategorie 7 – 10 let - cena oběda 27,- Kč  650,- Kč 

Kategorie 11 – 14 let, cena oběda 30,- Kč  700,- Kč 
Kategorie nad 15 let, cena oběda 31,- Kč  700,- Kč 

 
 

Ve chvíli, kdy jsou připsány peníze za stravu, je strávník automaticky přihlášen na oběd č. 1 do výše     
svého kreditu, viz. ceny obědů.  

         Změnu na oběd č.2 lze provést následujícími způsoby:  
- terminálem ve škole – za pomoci čipu na oběd 

- na internetových stránkách www.strava.cz – v případě, máte-li zřízený přístup 
- osobně v kanceláři vedoucího stravování 
- telefonicky na čísle 516 432 052 
- e-mailem: serbouskova@zs-rajec.cz ( do 12:30 hodin předchozího stravného dne ) 

         

Pokud nejsou na účtu strávníka peníze, strava není přihlášena. V případě 
neprovedení inkasních plateb není strávník přihlášen ke stravování  

ve školní jídelně.  

 
 

   ODHLAŠOVÁNÍ DĚTÍ ZE ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ  
 

Stravu je třeba odhlásit jeden stravný den dopředu, nejpozději do 12.30 hodin, následujícími 
způsoby:  
 
1.  prostřednictvím terminálu,       
2.  na stránkách www.strava.cz  
3.  osobně,  v kanceláři vedoucího stravování,  
4.  telefonicky na čísle 516 432 052 
5.  e-mailem: serbouskova@zs-rajec.cz 

 

Strávník má nárok na oběd pouze v případě, že je ve škole, ale také v první den nemoci. V případě 

nemoci je možné si oběd vyzvednout do vlastního jídlonosiče v době od 11:00 do 11:30 hodin, další 

dny nemoci je povinnost strávníka ODHLÁSIT! Pokud rodiče nemocným dětem neodhlásí stravu, 

tato strava automaticky pokračuje. Po zjištění, že byla i nadále odebírána, bude doúčtován i režijní 

náklad. Režie žák neplatí, pokud navštěvuje školní zařízení. Tato částka je dotována 

ministerstvemškolství. Rodič nese odpovědnost, včetně finanční, za neodhlášenou stravu  

u kontrolních orgánů. 
Pokud nebude dítě v době své nepřítomnosti odhlášeno, jsou obědy za plnou cenu.  

         Při návratu po dlouhodobé nepřítomnosti je třeba stravu den dopředu přihlásit. 
 

    Další informace o provozu školní jídelny jsou uvedeny v provozním řádu školní jídelny nebo se   
    informujte přímo u vedoucího stravování nebo třídního učitele. 
 
   Nastanou-li - změny v údajích strávníka (číslo účtu, bydliště apod.),  změnu obratem nahlaste 

vedoucí stravování. 
 

 
Ke stravování ve školní jídelně při ŽŠ a MŠ Rájec-Jestřebí, okres Blansko je nutné si zakoupit čip 

na obědy. Cena za čip je 120,- Kč, lze jej zakoupit v kanceláři vedoucí stravování. Částka 120,- Kč 
za čip je vratná nejpozději do tří měsíců po ukončení stravování. 

http://www.strava.cz/
mailto:serbouskova@zs-rajec.cz
http://www.strava.cz/

