
 

Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace 

Školní jídelna, Hradská 5189, 760 01 Zlín 
PŘIHLÁŠKA  KE  ŠKOLNÍMU  STRAVOVÁNÍ 

 

 

V souladu s § 28 školského zákona č. 561/2004 Sb., v posledním znění, je školní jídelna povinna vést 

matriku strávníků, proto Vás žádáme o vyplnění přihlášky ke stravování. 
 

Vyplňte prosím všechny níže uvedené údaje včetně datumu narození, dle něhož budou strávníci zařazeni do 

skupin finančního normativu na potraviny (cena oběda). Žáci jsou zařazeni do finančního normativu podle 

věku strávníka, (podle vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování, v posledním znění). 
 

Věkové skupiny strávníků: 1.  strávníci do 6 let 

    2. strávníci 7–10 let 

    3. strávníci 11–14 let 

    4. strávníci 15 a více let 

Do věkové skupiny jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodu 

1 až 4. 
 

Žák ZŠ a nezletilý žák SŠ má právo v době přítomnosti ve škole denně odebrat oběd, stejně tak jako 

první den neplánované nepřítomnosti ve škole. Ve dnech nepřítomnosti ve škole nemají žáci nárok na 

zvýhodněnou cenu školního stravování a jsou povinni si oběd odhlásit. Pokud tak neučiní, musí hradit 

oběd v plné výši! 
 

První den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole, se považuje za pobyt ve škole a žák má možnost si tento 

oběd odebrat do přinesených nádob. 
 

Dotazy ke stravování - pokladna školní jídelny (telefon 577 439 173), vedoucí školní jídelny (telefon 

577 018 320), e-mail sjhradska@9zszlin.cz. Jídelníček a informace ke stravování jsou vyvěšeny ve školní 

jídelně, podrobné informace najdete na webových stránkách školní jídelny www.sjhradska.cz. Kolektiv 

zaměstnanců školní jídelny kdykoliv přivítá zákonné zástupce žáků na ochutnávce degustační porce. 
   

                                                                                    Stanislava Slezáková, vedoucí školní jídelny 

              
Vyplněnou přihlášku odevzdejte do pokladny školní jídelny    

 

Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace 

Školní jídelna, Hradská 5189, 760 01 Zlín 

PŘIHLÁŠKA  KE  ŠKOLNÍMU  STRAVOVÁNÍ 
 
 

 

Přihlašuji ke stravování od   .…………………..… 

 
jméno a příjmení žáka ZŠ/SŠ …........................................................................ datum narození …..…….…….                              

 
 

třída   .……………  škola 1) Základní škola Emila Zátopka Zlín, Univerzitní 2701, příspěvková organizace  
 

    9) Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace     
 

    0) Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín   
 

Zakroužkujte danou školu!  P) Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o. 

 
Zákonný zástupce žáka 
 

jméno a příjmení ……………………………….…………………..  telefon ……………………….…………  

 
 

Souhlasím s tím, že výše uvedené údaje budou použity do matriky školní jídelny v souladu s § 28 školského zákona 

č. 561/2004 Sb. a vyhláškou č. 364/2005 Sb. § 2 o vedení dokumentace. Byl/a jsem seznámen/a s Vnitřním řádem školní 

jídelny. 
 

• Ve školní jídelně se vaří pro strávníky bez zdravotního omezení.  

 

 

 

 

Ve ………………………… dne ……………  ………………………………………………….. 

 podpis zákonného zástupce 

mailto:sjhradska@9zszlin.cz
http://www.sjhradska.unas.cz/

