
                         Základní škola Soběslav,  tř. Dr. Edvarda Beneše 50  
Tř. Dr. Edvarda Beneše 50/18, 392 01 Soběslav II     IČO: 00582841 

  tel: 381 521 223                        e-mail: skola@zs-ebeso.cz 

   
INFORMACE O POSKYTOVANÝCH SLUŽBÁCH ŠKOLNÍ JIDELNY a PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ 

 
Školní jídelna poskytuje stravování žákům/studentům věkové kategorie 7–10 let, 11-14 let a 15 a více let v rámci hmotného zabezpečení žáků § 122 školského zákona č. 561/2004 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů. Řídí se vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, stanovenými výživovými normami a finančním limitem na nákup potravin.  

Denní finanční limit na potraviny-oběd Věková kategorie 7–10 let - 32,-Kč,  11-14 let – 37 Kč,  15 a více let – 42 Kč 

 
Výdej obědů:  11:00 – 11,30 hodin -  cizí strávníci 11,35 – 13,45 hodin - žáci a studenti všech kategorií 

Každý žák/student přihlášený ke stravování má právo odebírat jedno jídlo denně za výše uvedenou cenu, která je dotovaná státním rozpočtem.    
Každý nový strávník si musí zakoupit v kanceláři školní jídelny bezkontaktní čip v ceně 120,-Kč. Na čip se vztahuje záruka 24 měsíců. Při ukončení stravování po uplynutí záruky 
se čip nevrací. Při ztrátě či znehodnocení čipu je strávník povinen si neprodleně zakoupit čip nový. 
Přihlášky a odhlášky obědů je možno provádět na terminálu umístěném na chodbě školní jídelny nebo přes svůj účet na internetu:  

oběd č. 1 je možné odhlašovat i objednávat na všech médiích nejpozději do 13,30 hod. 1 pracovní den předem,  
oběd č. 2 je možné odhlašovat i objednávat na všech médiích nejpozději do 13,30 hod. 2 pracovní dny předem.  

Při nepřítomnosti strávníka ve škole je nutné včas obědy odhlásit (prostřednictvím terminálu, na internetu nebo výjimečně i telefonicky). Prosím odhlašujte včas, při onemocnění 
žáka/studenta si mohou rodiče v první den nemoci vyzvednout stravu zatavenou v krabičce. Další dny si žáci/studenti mohou zakoupit obědy za cenu stanovenou pro cizí strávníky (110,-Kč).  

V době nepřítomnosti žáka/studenta ve škole není nárok na poskytování dotovaného stravování.  
Provozní důvody školní jídelně bohužel neumožňují přípravu dietní stravy, nýbrž pouze její ohřev. Zvláštní podmínky takovéhoto způsobu stravování  musí být ošetřeny 
příslušnou smlouvou.  
Měsíční úplata za poskytované služby:  

Za stravování ve ŠJ se platí podle počtu odebraných jídel v měsíci. Úhrada se provádí bezhotovostním způsobem SOUHLAS S INKASEM.  
Škola inkasuje potřebné částky 1x za měsíc k 15. dni v měsíci. 
Při zadávání souhlasu s inkasem ve Vaší bance doporučujeme zadat svolení bez limitu Kč, bez konkrétního data provedení a bez časového omezení – po celou dobu studia žáka/studenta, 
a rovněž bez variabilního symbolu. 

V případě, že Vaše banka v některém měsíci neprovede požadovanou inkasní platbu, je zapotřebí ihned doplatit dlužnou částku v hotovosti do pokladny školní jídelny nebo kontaktovat 
vedoucí školní jídelny a domluvit se na úhradě převodem. 
 
Pokyny pro nové strávníky k zadání SOUHLASU S INKASEM: 

Zadáte ve Vaší bance osobně na pobočce nebo přes internetové bankovnictví. 
1. Bankovní účet školy          =  Komerční banka  78-1323940237/0100  (z bankovních účtů všech bank)  
2. Variabilní symbol               =  neuvádět, systém si ho vygeneruje sám  
3. Částka Kč                           =  limit se neuvádí / pokud limit uvedete, prosím zadejte dostatečnou výši 

Poznámka: při zřízení souhlasu s inkasem neuvádějte počet dnů mezi inkasy (popř. uvádějte 0) 
 
K odběru stravy je nutno odevzdat písemnou Přihlášku ke stravování potvrzenou zákonným zástupcem. Vyplněnou naskenovanou přihlášku zašlete elektronicky, příp. odevzdejte do 
schránky školy nebo školní jídelny do konce června, výjimečně do poloviny srpna.  Bez odevzdané vyplněné přihlášky není možné zahájit stravování. 

Přihláška platí po celou dobu školní docházky. Strávníci musí písemně (stačí e-mailem) hlásit včas veškeré změny: 
- ZMĚNU BANKOVNÍHO ÚČTU     - změnu třídy 
- ukončení stravování      - změnu trvalého bydliště 
- změnu KONTAKTNÍHO telefonního čísla, e-mailové adresy  - změnu příjmení žáka/studenta 

Odevzdáním přihlášky stravovna vždy počítá s odběrem jídla po celou dobu školní docházky, v opačném případě je nutné písemné odhlášení s min. předstihem 3 pracovních dnů. 
Adresa ŠJ: 28. října 423, 392 01 Soběslav, tel. 381 524 706, 734 230 193,  e-mail: jidelna@zs-ebeso.cz 
 
 

========================== Zde oddělte – INFORMACE si uschovejte a PŘIHLÁŠKU odevzdejte do školní jídelny================================= 
Pokyny k vyplnění přihlášky: 

1. Vyplňte pečlivě všechny kolonky. 
2. Pokud budete stravné platit v hotovosti (pouze výjimečně), uveďte do kolonky banka – HOTOVOST 

3. Vyplňujte prosím čitelně. 
 

Z á k l a d n í  š k o l a  S o b ě s l a v ,  t ř .  D r .  E d v a r d a  B e n e š e  5 0  

PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ OD ŠKOLNÍHO ROKU  2022/23 
 Evidenční číslo žáka/studenta:              
(doplní ŠJ) 

 
ÚDAJE PRO ZÁPIS DO MATRIKY ŠKOLNÍ JÍDELNY 

Příjmení a jméno 

žáka/studenta 
 Státní příslušnost  

Datum narození  Třída  

Trvalé bydliště   PSČ  

Zákonný zástupce 

žáka/studenta 
 Telefon zákon. zástupce  

Korespondenční adresa  
(liší-li se od trvalého bydliště) 

 PSČ  

Číslo bankovního účtu  Kód banky  

  Zahájení stravování dne:  

 
Zákonný zástupce souhlasí se zpracováním osobního údaje – číslo bankovního účtu.   
Souhlas je dobrovolný, platný po dobu docházky do základní/střední školy a je možné jej kdykoliv odvolat. 
Potvrzuji správnost údajů a souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby školního stravování dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 679/2016 a zákona č.110/2019 o ochraně osobních údajů 

Zákonný zástupce stvrzuje svým podpisem, že se seznámil s provozním (vnitřním) řádem jídelny a bude dbát o dodržování zásad bezpečnosti a hygieny ve společném stravování.  
 

Datum:  Podpis zákonného zástupce žáka/studenta: 

 

mailto:jidelna@zs-ebeso.cz

