
Přihláška ke stravování pro školní rok              - školní jídelna Základní škola T. G. Masaryka, Bojkovice 

Jméno: ..........................................................................  Třída:………………… Datum narození: ………………… 

Bydliště:…………………………………………………………………………………………………………………. Tel.: …………………………………….. 

Vaše číslo bankovního účtu (pro konečné vyúčtování – přeplatky) ………………………………………………./………………..………… 

Potvrzuji svým podpisem správnost údajů, a že jsem byl seznámen s Provozním řádem školní jídelny, který je 

zveřejněn v prostorách školní jídelny. 

 V Bojkovicích dne ………………………..              Podpis: ………………………………..  

------------------------------------------------ODSTŘIHNOUT A ODEVZDAT U VEDOUCÍ JÍDELNY--------------------------------------- 

OBJEDNÁNÍ A ODHLÁŠENÍ STRAVY: 

 Žák/ strávník si musí zakoupit u vedoucí jídelny čip za vratnou zálohu 140Kč. 

 Stravu si MUSÍ žák/rodič/strávník OBJEDNAT na terminálu v jídelně nebo na internetu. 

 Objednávat lze obvykle na 14 dnů dopředu do výše kladného zůstatku kreditu. 

 Objednávku na DALŠÍ den je možno učinit nejpozději do 14:00 hodin (příprava surovin na další den).  

 Objednávku na PONDĚLÍ je možno učinit nejpozději do 14:00 hodin v PÁTEK (příprava surovin na pondělí). 

 Odhlášku je možno VÝJIMEČNĚ (nemoc dítěte) provést nejpozději do 6:00 hodin téhož dne (začíná se vařit). 

 Neodhlášený oběd může týž den strávník nabídnout jiným strávníkům do tzv. BURZY. Cena se pak odečte tomu, 

kdo si oběd v burze koupí. V případě, že si jídlo z burzy nikdo nekoupí, platí ho původní strávník. 

 Výjimečně lze objednávku nebo odhlášku na týž den řešit telefonicky na 773 460 231 do 8:00 hodin. 

INTERNETOVÉ OBJEDNÁVKY: 

 na adrese http://jidelna.zsbojkovice.cz 

 jméno: ………………………. , heslo: ……………………… (heslo si můžete změnit v nastavení po přihlášení) 

KREDIT: 

 O výši kreditu je žák/rodič/strávník informovaný na objednávkovém terminálu v jídelně nebo na internetu. 

Pokud je výše kreditu méně než cena obědu, nebude umožněno objednání až do dalšího zaplacení – nabití. 

 Výše SPOTŘEBY kreditu se počítá z OBJEDNANÝCH (nikoliv odebraných) obědů a svačin. 

 Výši KREDITU si musí hlídat žák/rodič/strávník (možno řešit trvalým příkazem), do 8. 9. mají všichni NOVÍ 

PŘIHLÁŠENÍ objednávat „do mínusu“, mohou tedy objednávat a stravovat se. Po tomto datu bude zobrazena 

skutečná výše kreditu.  

PLATBY: 

 Pouze bezhotovostně na účet školy 2000648543/2010 s variabilním symbolem ………………………… 
(doporučujeme zadat trvalý příkaz k 20. v měsíci), výjimečně hotově v kanceláři vedoucí jídelny. 

 Správný variabilní symbol je nezbytný pro bezproblémové přiřazení platby žákovi, v opačném případě musí 

být platba dohledána ručně až na základě vaší reklamace. Platby jsou přiřazovány „manuálně“, může dojít 

ke zpoždění.  

 V případě NEDOSTATKU KREDITU lze výjimečně zaplatit hotově v kanceláři vedoucí kuchyně (kredit bude 

připsán okamžitě). 

 Případný přeplatek na konci školního roku se převádí do dalšího školního roku, pokud si rodič nepřeje jinak. 

U žáků devátých tříd a žáků, kteří se nadále nebudou stravovat, bude zůstatek vyšší 500Kč převeden na účet 

uvedený rodičem na přihlášce ke stravování. Přeplatek menší 500 Kč bude vrácen hotově u vedoucí školní 

jídelny. 

 Ceny obědů:    7-10let /24 Kč,   11-14 let /26 Kč, 15 a více let /28 Kč 

 Ceny dietního obědu   7-10let /32 Kč,   11-14 let /34 Kč, 15 a více let /36 Kč 

 Měsíční platba (pro trvalý příkaz): 7-10let /480 Kč,  11-14 let /520 Kč, 15 a více let /560 Kč 

 POZOR: první platbu je nutné zadat co nejdříve, nejpozději do 8. 9., další pak k 20. 9. (na měsíc říjen). 

http://jidelna.zsbojkovice.cz/

