
 
 

Základní škola Slezská Ostrava, Bohumínská 72, příspěvková organizace 
 

Přihláška ke školnímu stravování na školní rok  2022/2023 
 

Jméno a příjmení žáka 
 

Datum narození 
 

Adresa bydliště 
 

Škola/školka/třída 
 

E-mail, telefonní číslo 
 

Číslo bankovního účtu  

Podpis:…………………… 

„Dále beru na vědomí, že výše uvedené údaje mohou být použity do matriky ŠJ a 

dále předávány dle vyhlášky č. 364/2005, o dokumentaci škol a školských zařízení, 
a že školní jídelna zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením o ochraně 
osobních údajů (EU) 2016/679 (GDPR).“  
Byl jsem informován o vydání Vnitřního řádu školní jídelny. 

  

Stravné se platí bezhotovostně. 

 MATEŘSKÁ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

 3-6 let 7 let 7-10 let 11-14 let 15+ let 

přesnídávka 11  Kč 11  Kč    

oběd 28  Kč 30  Kč 30 Kč 34 Kč 40 Kč 

svačina 11  Kč 11  Kč    

celkem 50  Kč 52  Kč    

Cena celkem 
navýšena o režijní 
náklady 

 

79 Kč 

 

81 Kč 

 

59 Kč 

 

63 Kč 

 

69 Kč 

 
Splatnost stravného: stravné se hradí dopředu na následující období 

Variabilní symbol: bude přiřazen samostatně, je jedinečný pro každého strávníka po celou dobu stravování (školní, předškolní 

docházky). Rodiče jej obdrží při přihlášení v kanceláři vedoucí školní jídelny (ŠJ). 

Přihlášku ke stravování je možno osobně odevzdat v kanceláři vedoucí ŠJ při Základní škole Bohumínská nebo zaslat mailem na adresu 
stravne@zsbohuminska.cz.   

Číslo účtu: 35-1652009339/0800         VS  ……………      

Telefon: 725 853 000 – posílejte prosím sms 

 
Způsob úhrady (částka bude k dispozici na www.strava.cz v termínu od 20. – 21. kalendářního  

dne v měsíci.): 
1. Bankovním převodem na účet ŠJ  
2. Složenkou.  
3. Hotově na pokladně ŠJ 

 
Vracení přeplatků strávníkům nebo jejich zákonným zástupcům se provádí převodem na bankovní účet na základě jejich žádosti. Školní stravování se 
poskytuje v době přítomnosti žáka ve škole a první den neplánované nepřítomnosti. Poté je zákonný zástupce povinen strávníka odhlásit. Pokud tak 
neučiní, budou doúčtovány režijní náklady ve výši 29,00 Kč 
Výdej stravy strávníkům ve škole – bezkontaktní čip. Čip stojí 123Kč a zůstává majetkem strávníka. Za ztracený či poškozený čip se neposkytuje 
náhrada. 

 

www.strava.cz 
 
Přihlašovací jméno:  ………………………………….. přihlašovací heslo:……………………………….. 

Číslo zařízení:  4730      (přihlašovací údaje doplní vedoucí ŠJ při přihlášení strávníka) 

V Ostravě dne 27.6.2022         Mgr. Lenka Matušková 
                                        ředitelka školy 

mailto:stravne@zsbohuminska.cz

