
Základní škola Plaňany, okres Kolín, Pražská 28, 281 04  Plaňany 

ŠKOLNÍ   JÍDELNA 

ZÁVAZNÁ   PŘIHLÁŠKA   KE     STRAVOVÁNÍ   – zaměstnanci, vlastní důchodci 

 

Jméno a příjmení : ……………………………………………………Datum narození: ……………………………. 

 

Trvalé bydliště:…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Tel. spojení:…………………………………………….. E-mail:…………………………………………………………… 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

STRAVOVÁNÍ:          denně:          ANO/NE           PO,   ÚT,   ST,   ČT,   PÁ         /zaškrtněte/ 

 

PŘIHLÁŠEN OD: …………………………………..     

 

DOBA   STRAVOVÁNÍ:         10,30 – 11,00 hodin             výdej do jídlonosičů 

 

Pozdější výdej do jídlonosičů není možný, protože to nevyhovuje 

hygienickým požadavkům 
10,30 – 11,15 hodin      výdej při konzumaci jídla na jídelně 

Mimo  tuto  dobu   nebude  strava  vydána. V případě, že si strávník 

nebude moci odebrat jídlo v tuto dobu, je nutno oběd odhlásit. 
CENA   OBĚDA:     13 Kč, vl. důchodce trvale přihl.na území Městysu Pl. 8 Kč 

                               

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

PLATBA:                     Inkasem z účtu:     číslo účtu……………………...............kód banky………….. 

Platba inkasem je školou upřednostňována, bude strhávána v rozmezí 15.-20. dne v měsíci 
POSTUP   PŘI   ZŘÍZENÍ   INKSA    NA   ÚHRADU   STRAVNÉHO  

1. Majitel účtu si zadá /buď přes  internetbanking nebo přímo ve své bance/ na svém účtu  souhlas 
k inkasu 

2. Souhlas s inkasem z účtu majitele pro číslo účtu 0100277971/0800 /tj. sběrný účet pro platby 

stravného/ 

       3.      Nastavení časového období strhávání stravného  - 1 x  měsíc 

                                   Hotově:                   20. – 25. den v měsíci na následující měsíc v kanceláři 

vedoucí školní jídelny od 7,45  - 11,00  hodin.   

Stravné musí být zaplaceno nejpozději do konce měsíce. V opačném případě, až do 

uhrazení stravného nebude strávníkovi oběd vydán. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

JAK   ODHLAŠOVAT   STRAVU: 

1/  na www.strava.cz do 14,00 hod. na následující den 

2/  v naléhavých  případech telefonicky, elektronicky nebo ústně v kanceláři ŠJ nejpozději     

do 7,00 hodin ráno na týž den. 

Tel.: 321 792 107, 733 252 437, E-mail: sjplanany@seznam.cz 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

http://www.strava/
mailto:sjplanany@seznam.cz


JAK   PŘIHLAŠOVAT   STRAVU: 
     Strávník si může vybrat ze dvou jídel, automaticky je mu přihlášen oběd č. 1, změnu 
může strávník provést: 

 na stránkách www.strava.cz , novému strávníkovi přístupové údaje přidělí vedoucí 
šk. jídelny, popřípadě sdělí i zapomenuté přihlašovací údaje 

 u objednávkového terminálu, který je umístěn u výdejního automatu na vodu 
vedle kanceláře vedoucí šk. jídelny 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

JAK   ZACHÁZET   S   ČIPEM: 

 Při přihlášení ke stravování si nový strávník  zakoupí za 115 Kč (vratná záloha) 
v kanceláři školní jídelny čip. 

 Čip si uloží tak, aby jej mohl každý den v jídelně použít. 

 V jídelně u výdejního okénka přiloží čip na výdejový terminál, který na displeji 
zobrazí údaje o strávníkovi a informace, jaký oběd má přihlášený a zaplacený. 
Potom vydá personál kuchyně stravu. 

 Je-li oběd odhlášený nebo nezaplacený, displej zobrazí zákaz výdeje stravy. 

 Stejně tak u čipu, který už byl ten den terminálem označen, oběd vydán nebude. 

 Ztratí-li strávník čip, musí si za 115 Kč zakoupit nový. 

 Pokud je čip poškozený (okousaný, poškrábaný, pokreslený, zlomený,…), nebude 
vrácena záloha 115 Kč. 

 Když čip zapomene,  obsluha u terminálu překontroluje, zda je oběd přihlášený a  
ten den strávníkovi jídlo vydá. Stravu takto  může odebrat 3 x po sobě, potom si 
musí zakoupit nový čip. 

 Čipy, (i když všechny vypadají stejně) nejsou identické a mají zakódované informace 
o strávníkovi. Proto není možné si čipy půjčovat nebo jinak zaměňovat. 

 Čip je zapůjčen na celou dobu školní docházky, proto s ním zacházejte šetrně. Po 
ukončení stravování bude vrácena záloha 115 Kč po odevzdání nepoškozeného čipu 
do 30 kalendářních dnů, potom budou údaje o strávníkovi vymazány. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
POTVRZENÍ   SPRÁVNOSTI  ÚDAJU   A   SOUHLAS: 
     Potvrzuji správnost údajů a souhlasím s podmínkami pro zakoupení čipu. Dále potvrzuji, 
že jsem seznámen/a/ s provozním řádem školní jídelny, uveřejněném na stránkách  
ZŠ Plaňany a zavazuji se oznámit jakoukoliv změnu týkající se stravování. 
Souhlasím se zpracováním osobních údajů strávníka po dobu stravování, 
po 30 kalendářních dnech po ukončení stravování bude strávník z matriky školního 
stravování vymazán. 
 

Příloha:  Žádost o příspěvek z rozpočtu městyse Plaňany pro poživatele st. důchodu 

                 

 

 

 

 Datum:…………………………                       Podpis strávníka:……………………………………………………… 

http://www.strava.cz/

