
PŘIHLÁŠKA KE ŠKOLNÍMU STRAVOVÁNÍ 
 

 

Jméno a příjmení .............................................................................       Třída ............................ 

 

Telefonní spojení:.......................................... Číslo čipu (bude přiřazeno vedoucí ŠJ) ............... 

 

Heslo pro komunikaci e-Strava (čtyřmístné číslo, počáteční nesmí být 0) ................... 

 

U bezhotovostní formy úhrady vyplnit: 

 

Číslo účtu, kód banky (z něhož bude platba prováděna): ............................................................ 

Variabilní symbol: nevyplňuje se, konstantní symbol: 0308 (není povinný) 

Specifický symbol: nevyplňuje se 

Trvalý příkaz k úhradě zřízen s datem účinnosti: ........................................................................ 

Trvalý příkaz je zřízen ve prospěch účtu (příjemce): 230113238/0300 

Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení žáka. 

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 (známé pod 

zkratkou GDPR – nařízení o obecné ochraně údajů) jsou Vaše osobní údaje zpracovávány pro 

potřebu evidence školního stravování, případně mohou být využity pro účely vedení školní matriky 

(dle § 2, vyhlášky č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení).  

 

S ohledem na výše uvedené ustanovení a za účelem evidence úhrady za stravování uděluji Střední 

škola polytechnická, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace souhlas se zpracováním osobních 

údajů, a to čísla výše uvedeného bankovního účtu, z něhož bude platba za stravné prováděna. 

 

Potvrzuji správnost údajů a zavazuji se oznámit jakoukoliv změnu týkající se stravování a dodržovat 

řád školní jídelny, zveřejněný na webových stránkách školy a v objektu školní jídelny. 

 

 

....................................................................   ...................................................................

  podpis žáka (strávníka)     podpis zákonného zástupce (u nezl. žáka) 

 

V .................................................................... dne ............................................................. 

 

Čip převzal(a) dne:  .................................................  podpis: …………………………..

              
Důležité upozornění: Čip je majetkem školy a je strávníkovi zapůjčen na základě vratné 

kauce 85 Kč /91 Kč. V případě ztráty nebo zničení čipu kauce propadá a strávník si na základě 

nové vratné kauce požádá o čip nový. Vratná kauce činí 85 Kč/91 Kč dle číselné řady. 

Stravovací čip je nepřenosný a strávník jej nesmí zapůjčit jiné osobě. 

 

Školní jídelna zabezpečuje školní stravování pro žáky pouze v době pobytu ve škole. 

Za pobyt ve škole se považuje i první den neplánované nepřítomnosti žáka a rodič si může stravu 

odnést v jídlonosiči, tzn., že žák má nárok na dotovaný oběd (§ 4 vyhláška č. 107/2005 Sb.). 

Od druhého dne nepřítomnosti žáka ve škole tento nárok zaniká a je bezpodmínečně nutné obědy 

odhlásit, nebo je možno dále odebírat obědy za plnou, nedotovanou cenu. Pokud rodiče (strávník) 

od druhého dne neplánované nepřítomnosti žáka obědy neodhlásí, musí strávník doplatit 

neodhlášené obědy do plné výše nedotované (tržní) ceny oběda tj. 61 Kč. 

 

Cena oběda na daný kalendářní rok je každoročně stanovena v měsíci lednu na základě kalkulace 

nákladů. Pro školní rok 2022/2023 je cena oběda 96 Kč (z toho 35 Kč je cena potravin, kterou vždy 

hradí žák-strávník). 



 

Objednávky obědů: 

 

1. Po vstupu do školní jídelny si strávníci vezmou tác a jídelní příbor. Hlavní jídlo jim bude 

vydáno po odečtu z čipu. Pokud strávník čip zapomene, bude mu oběd vydán pouze na 

příkaz vedoucí školní jídelny. Čip platí po celou dobu stravování ve školní jídelně. 

V případě ztráty nebo zničení vratná kauce propadá a strávník si požádá o čip nový a uhradí 

vratnou kauci za nový čip. Vratná kauce čipu činí 85 Kč/91 Kč. 
 

2. Jídelníček je vyvěšen v jídelně a na webových stránkách www.e-Strava.cz. Výběr jídel se 

provádí na webové adrese do 13.00 hodin dva dny před dnem, kdy má být oběd vydán. 

Přihlášení na oběd č. 1 je výjimečně možné do 8.00 hodin dne, kdy má být oběd vydán. 

Vzhledem k tomu, že uzávěrka měsíce probíhá tři poslední pracovní dny v měsíci, je nutné 

obědy na tyto tři dny objednat dříve. 
 

3. Žáci mají možnost odhlásit oběd č. 1 na následující den nejpozději do 13.00 hodin 

prostřednictvím webových stránek, oběd č. 2 do 13.00 hodin dva dny před jeho výdejem. 

Odhlášení je možné taky telefonicky, e-mailem či osobně u vedoucí školní jídelny. 

Ve výjimečných případech (např. nemoc) lze oběd odhlásit osobně nebo telefonicky 

do 8.00 hodin příslušného dne. 
 

4. Vyúčtování odhlášených obědů se provádí při platbě na následující měsíc. 
 

5. Žáci mají nárok na dotovanou stravu pouze ve dnech školního vyučování (do jídlonosiče 

mohou jídlo odebrat pouze první den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole). 
 

6. Rodiče se mohou o stravování svých dětí informovat u vedoucí školní jídelny. 
 

7. Stravenky jsou prodávány vždy poslední tři pracovní dny v měsíci na měsíc následující, a 

to denně od 7.00 do 8.00 hodin, v pátek od 11.30 do 13.30 hodin, výjimečně i mimo 

uvedenou dobu v kanceláři vedoucí školní jídelny. 

 

Placení obědů 

Obědy je možno hradit buď bezhotovostně, nebo hotově u vedoucí školní jídelny. Pro školní rok 

2022/2023 činí cena oběda pro žáky 35 Kč. 

 

 Bezhotovostní forma úhrady 

• Trvalý příkaz, zálohová částka 850 Kč (hraďte na měsíce školního roku, tj. září – červen). 

• Platba na účet stravování musí proběhnout předem, nejpozději do 20. dne předcházejícího 

měsíce na měsíc následující (např. do 20. 8. 2022 bude uhrazená strava na září 2022). 

• Vyúčtování 3x ročně – prosinec, březen, červen. 

 

 Hotovostní forma úhrady 

• Objednávání obědů poslední 3 pracovní dny v měsíci na následující měsíc u vedoucí školní 

jídelny. 

• Vyúčtování odhlášených obědů za daný měsíc se provádí při platbě na následující měsíc. 

 

DŮLEŽITÉ!!! Z důvodu doplácení nedotované stravy se NEZAPOMEŇTE včas odhlásit. 
 

Informace o přihlašování a odhlašování stravy a o změně čísla obědů na adrese: 

https://secure.ulrichsw.cz/estrava/?selzar=0003 
 

Kontakt na školní jídelnu: 

Vedoucí školní jídelny je p. Iveta Stebelová, tel.: 553 810 058 

E-mail: jidelna@ssph.cz nebo stebelova@ssph.cz 

webové stránky školy: www.ssph.cz 

 

 

 

 


