
 

P Ř I H L Á Š K A  K E  S T R A V O V Á N Í  V E  Š K O L N Í  J Í D E L N Ě      

 

 
 

Školní rok:          20020/2021               Třída: …………………….                                                                       

 

Jméno žáka:        ………………………………………………….… 

 

Datum narození: ……………………………………………………. 

 

Bydliště:             …………………………………………………………………………………………………… 

 

Zákonný zástupce       ……………..…………...………………… Telefon:  …………………………………… 

 

Úhrada stravného:     a) z účtu č.:   ………….…………………..…b): hotově na účet školy  …………………… 

 

Poznámky: ………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Potvrzuji správnost údajů a zavazuji se, že budu včas hradit stravné. 

 

 

V Bečově dne ………………………. 

 

 

 

 

 
Vážení rodiče, 

 

     v novém školním roce 2020/2021 bychom Vás rádi informovali o možnostech a podmínkách kvalitního stravování Vašeho dítěte 

ve školní jídelně Základní školy a mateřské školy Bečov, okres Most, příspěvkové organizace. 
 

Pro mateřskou školu: 

Dítě v mateřské škole má právo denně odebrat oběd, jedno předcházející a jeho navazující doplňkové jídlo (přesnídávka, oběd, 

svačina). 

 Přesnídávka  9,- Kč (do 6 let)     9,- (7 let) 

 Oběd                   20,- Kč (do 6 let)   22,- (7 let) 

 Svačina   6,-  Kč (do 6 let)     6,- (7 let) 
 

Pro základní školu: 

Žák základní školy má právo denně odebrat oběd. Tento nárok se vztahuje na dny, kdy je žák přítomen ve škole (tzn. rodiče nemají 

možnost odebírat oběd pro nemocné dítě v přenosných nádobách s výjimkou prvního dne neplánované nepřítomnosti strávníka ve 

škole, kdy se tento den považuje za pobyt ve škole a rodič má možnost tento oběd pro žáka odebrat). 

 I. stupeň 24,- Kč 

 II. stupeň 26,- Kč 

                                                                              III. stupeň                        27,- Kč          

Odhlašování: 

Oběd je možné na konkrétní den (dny) odhlásit přímo v kanceláři školy nebo na telefonním čísle 476 110 317 a to vždy nejméně 

s jednodenním předstihem. 
 

Platba: 

Platba stravného probíhá převodem na účet nebo složenkou a to vždy do 20. dni v předchozího měsíce (např. platba za stravné na 

měsíc září 2020 musí být na účtu školy do 20. srpna 2020). Každý strávník obdrží svůj vlastní variabilní symbol a pokyny k platbě. 

  

 

 

                    …………………..….                                                                                                 ……………………….. 

                    Mgr. Ing. Marcela Kynclová                                                                                        Ivana Mrkvičková                                              

                        ředitelka školy                                                                                                                   vedoucí ŠJ 

 

 

 

Školní jídelna: 

 

 

 
                             razítko 

     

 

           

          podpis zákonného zástupce 


