
                                                PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ 
                                            Školní rok 2022/2023 

 
Jméno a příjmení zaměstnance: ……………………………………………* 
 
Pracoviště: …………………* 
 
Souhlasím se zpracováním osobních údajů 
 
Stravování ve dnech: (prosím o vyznačení křížkem, jaký druh stravy objednáváte)* 

         oběd        večeře 
PONDĚLÍ   
ÚTERÝ   
STŘEDA   
ČTVRTEK   
PÁTEK   

 
 
Platba stravy se provádí předem vždy k 25 dni běžného měsíce na příští měsíc. V měsíci září zaplatí strávník 
zálohu (stravné září) do 10. 9. a do 30. 9. uhradí platbu na měsíc říjen.  
 
Strávník, který nepředloží do 11. 9. 2022 doklad o zaplacení zálohy, bude ze stravování vyloučen. (Platí pro 
všechny strávníky.) 
Platba stravného bude prováděna – zaškrtněte* 

- bezhotovostní platbou na účet 2002790009 / 6000, v. s. 324300 
- hotově vždy poslední týden v měsíci (v ostatní dny není možno provádět hotovostní úhradu a 

platba pak musí být provedena složenkou) 
 
PŘIHLÁŠKA JE ZÁVAZNÁ PO CELOU DOBU ŠR 
K ukončení stravování je nutná písemná výpověď a to:emailem nebo osobně vedoucí ŠJ 
 
Případné vyúčtování přeplatku na konci školního roku žádám vyplatit: 
      - na účet číslo:* 
      -v hotovosti na pokladně školy* 

   Zaplacené obědy v době nemoci nutno odhlásit viz. Řád ŠJ (na webových stránkách, v jídelně školy) 
Doporučujeme si zapamatovat jméno zaměstnance, kterému byla odhláška provedena pro případnou reklamaci. 
Odhlášky stravy se provádí den předem, pouze v případě nemoci je možno odhlásit oběd 
do 8:00 hod na telefonní číslo (SMS): 736 764 117 (p. Chalupová), 251553985 kancelář 
vedoucí ŠJ, nebo na email:jidelna.vymolova@seznam.cz 
K uznání odhlášky musí zaměstnanec odevzdat podepsanou stravenku a vyplněný 
formulář s odhláškou. 
Neodhlášená strava bude účtována v plné výši!!!!! 

 
 Cena stravy Oběd večeře 
Zaměstnanci 28 Kč 25Kč 

 
Podle ustanovení § 119 zákona č.56/2004 má zaměstnanec nárok na 1 hlavní jídlo po 
odpracování minimálně 3hod v daný den. 
Svým podpisem se zavazuji, že pokud nesplním tuto podmínku, nebudu v daný den 
uplatňovat nárok na stravné. 
 
*vyplnit 
 
 V Praze dne 1. 9. 2022                          
  
Z. Chalupová- vedoucí školní jídelny                         Podpis zaměstnance: 


