
SSTTŘŘEEDDNN ÍÍ   ZZAAHHRRAADDNNIICCKKÁÁ  ŠŠKKOOLLAA  RRAAJJHHRRAADD ,,   
PPŘŘÍÍSSPPĚĚVVKKOOVVÁÁ   OORRGGAANNIIZZAACCEE   

Rajhrad 664 61, Masarykova 198 

tel. 547426327 
e-mail:hrbackova@skolarajhrad, http://www.skolarajhrad.cz 

PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2021-2022 
(VYPLŇTE   ČITELNĚ  HŮLKOVÝM  PÍSMEM) 

Příjmení a 
jméno žáka:  

 

datum 
narození 

 e-mail:  

Adresa 
trvalého 
bydliště: 

ulice nebo 
obec a č.p. 

 

PSČ  pošta  mobilní 
telefon č. 

 

Studijní obor  třída 
(ročník) 

 

Zákonný zástupce 

Příjmení a jméno  

Doručovací adresa  

e-mailová adresa  

telefon - (i mobilní)   

Číslo účtu, ze kterého bude 
zasílána platba na účet školy  

 

Režim objednávek : 

Ubytován na DM: celodenní / snídaně, svačina, oběd, večeře/, 
dojíždějící : oběd  
Zapište prosím jednu z možných variant nebo zatrhněte jednotlivě (snídaně, svačina,  
  večeře, atd……) 

Cena stravy (platný finanční normativ)platná od od 1.9.2021 : 
Snídaně  16,-Kč, přesnídávka 11,- Kč, oběd 37,- Kč, večeře 30,-Kč. Celodenní základní stravování  94,- 
Kč. Doplňkové stravování pro DM: odpolední svačina: 9- Kč,  II. večeře: 12,- Kč 
Celodenní úplné stravné  115,-Kč. 
Pro dojíždějící žáky:  oběd: 37,- Kč, dopolední svačina: 14,- Kč 

Zde prosím označte (zakroužkujte) zvolený způsob úhrady, jak budete stravné platit: 
1. PŘÍKAZEM K ÚHRADĚ Z ÚČTU 
2. Platba v hotovosti 
Odhlásit ze stravování se může každý zletilý žák, nezletilého odhlašuje jeho zákonný zástupce a to vždy písemnou 
formou (hrbackova@skolarajhrad.cz) 
Strávník se zavazuje dodržovat provozní řád školní jídelny a je povinen  nahlásit všechny změny v uvedených údajích. 
Přihláška je platná pouze s originálním podpisem strávníka (nebo jeho zákonného zástupce) po celou dobu  studia. 
                                                                                                 
Potvrzuji správnost údajů a zavazuji se, že budu včas odevzdávat příspěvky. 
 
V ............................................  dne ................................... ......................................................... 
           podpis rodičů 
                                                                                                              /zákonného zástupce/ 
 
Údaje uvedené v přihlášce jsou zpracovávány a uchovávány podle § 28 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a vyhlášky MŠMT 
ČR č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky …, ve znění později vydaných předpisů. 
S osobními údaji je nakládáno Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného 
nařízení o ochraně osobních údajů. 

 

Vysvětlivky: /1 – vypište, je-li adresa odlišná od adresy žáka. Kontakt na nejméně jednoho z rodičů musí uvést i žadatelé zletilí, protože i jejich 

rodiče mají právo na informace plní-li vůči svému dítěti vyživovací povinnost.   



 

 

Informace školní jídelny 

Vážení rodiče, 
ředitelství SZaŠ Rajhrad, p.o. , Masarykova 198, Rajhrad, oznamuje, že za účelem evidence strávníků dle vyhlášky 
o školním stravování č. 107/2008 je vypracována  Závazná přihláška ke stravování, kterou je povinen vyplnit 
každý stravující se plnoletý žáka nebo jeho zákonný zástupce. 
 
ZPŮSOB ÚHRADY (vyúčtování platby za stravné) a podmínky stavování: 
Stravování se hradí v hotovosti  nebo přes peněžní ústav (sporožiro, postžiro nebo jiné banky) na účet školy - 
KB Židlochovice 32037641/0100.  
Na účet školy odešlete nejpozději do 20. dne v měsíci  částku na  stravné (ceny jídel jsou uvedeny v I. části přihlášky 
). Je vhodné zřídit trvalý příkaz k úhradě. Jako variabilní symbol uvádějte 1 a datum narození žáka /studenta/ (vzor: 
žák narozen 3.6.1999 vyplníte takto:103061999) do poznámky pro příjemce uveďte jméno dítěte+ stravování.  

U P O Z O R N Ě N Í :  za stravu se platí vždy předem !!!  

Strávníci, kteří platí v hotovosti, zaplatí stravné vždy  

před začátkem měsíce u vedoucí ŠJ.  

Na základě vyplněné přihlášky ke stravování, podepsané rodičem nebo zákonným zástupcem, plnoletým žákem, 
uhradí každý stravující se žák hotově v kanceláři vedoucí stravování zálohu 150,-Kč za čip na stravování.  

Po ukončení studia bude částka  za nepoškozený čip vrácena.  

Před stravovacím obdobím (školní rok) je nutné nahlásit stravování u vedoucí ŠJ, která zřídí tzv. plachtu, která se 
načítá každý měsíc strávníkovi stejně. To znamená, že každý, kdo odevzdal podepsanou přihlášku a na začátku 
studia se řádně přihlásil, je automaticky přihlášen každý měsíc ke stravování! K odhlašování slouží terminál, 
viz dále. Též je možné dohodnou případné změny ve stravování s vedoucí školní jídelny 

- prosím, aby si žáci včas případné změny nahlásili. 

 

1. Stravu si každý student na terminále odhlašuje nejpozději do 14 hodin den předem!   
za neodebranou  nebo neodhlášenou stravu se náhrada neposkytuje.  

 

2. Žáci mají dále možnost přihlášení nebo odhlášení stravy přes internet -  www.ikuch.cz  
        KÓD a HESLO PRO INTERNETOVÉ ZMĚNY DOSTANOU U VEDOUCÍ STRAVOVÁNÍ 

        Výhoda internetu – odhlášky obědů a večeří je možno provádět do 6,00 hod. téhož dne 

 

Dle vyhlášky o školním stravování (č. 107/2008, Sb., paragraf 4 odst. 9. ) ODHLÁŠENÍ STRAVY se za první den 
neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole  považuje za pobyt ve škole, strava je účtována za nižší cenu. Další 
následující dny, kdy není strava odhlášena, se účtuje plná cena, tj. suroviny včetně režie. 

Nemoc žáka, který je přihlášen ke stravování, hlaste neprodleně vedoucí ŠJ,  (kontakt 547 426 327 nebo e-mail 
hrbackova@skolarajhrad.cz) 

Pokud bude nemocný žák odebírat stravu v době nemoci, budou Vám naúčtovány neinvestiční náklady, jako cizím 
strávníkům. 

Přeplatky  budou vyúčtovány a zaslány na Váš účet vždy o pololetí a na konci školního roku. 
 
Druhá část přihlášky je určena rodičům, první část prosím vraťte vyplněnou vedoucí  školní jídelny co 
nejdříve. 
       
   Zpracovala ved. ŠJ                                                                  PaedDr. Kňažík 
           Jitka Hrbáčková                                                                          ředitel školy 
        
Údaje uvedené v přihlášce jsou zpracovávány a uchovávány podle § 28 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a vyhlášky MŠMT 
ČR č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky …, ve znění později vydaných předpisů. 
S osobními údaji je nakládáno Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného 
nařízení o ochraně osobních údajů. 

 

Vysvětlivky: /2 - Žádáme podpis zákonného zástupce (plátce náhrad za ubytování, příp. stravování) i u zletilých. Ve výjimečných případech může 
být od tohoto požadavku upuštěno (např. neplní-li zákonný zástupce vůči žadateli vyživovací povinnost). 

http://www.ikuch.cz/

