
2. základní škola J. A. Komenského Milevsko, J. A. Komenského 1023, okres Písek 

J. A. Komenského 1023, 399 01 Milevsko 

 

 

Přihláška ke stravování ve školní jídelně 
 

 

 

Jméno žáka …………………………………………………….  Třída ……………… 

 

Datum narození ………………………………………………..  Telefon …………… 

 

Bydliště      …………………………………………………………………………….   

 

Souhlasím s podmínkami stravování. 

 

 

V  …………………  dne  ……………. 

 

        ………………………… 

               podpis rodičů 

 

--------------------------------------------- zde odstřihněte -------------------------------------------- 

 

Podmínky stravování  
platné od 1. 9. 2022 

 
1. Obědy se vydávají po předložení čipu a předem zaplacené záloze na stravné. Záloha 

bude stržena z Vašeho účtu do 20. dne předcházejícího měsíce. 

 Výše stravného:  žáci od 6 do 10 let 30 Kč / 1 oběd     

    žáci od 10 do 15 let 34 Kč / 1 oběd  

     žáci nad 15 let  38 Kč / 1 oběd 

 Obědy se vydávají od 11:35 do 13:30 hodin.  

2.  Strávník si vyzvedne zdarma čip v kanceláři školní jídelny. Případnou ztrátu čipu 

ihned nahlásí v kanceláři školní jídelny, kde dojde k jeho zablokování. Další čip pro 

odběr a odhlašování stravy si musí strávník koupit (100,- Kč). 

3. Bez čipu a zaplacené zálohy nebude oběd vydán. Neodebraný a neodhlášený oběd 

propadá bez náhrady. 

4. Odhlásit oběd lze do 14 hodin předchozího stravovacího dne pomocí odhlašovacího 

terminálu umístěného v levé školní jídelně, osobně nebo telefonicky v kanceláři školní 

jídelny (382 521 500) nebo prostřednictvím emailu:  jídelna@2zsmilevsko.cz 

5. Výdej do přinesených jídlonosičů je podle vyhlášky o školním stravování možný 

pouze 1. den nepřítomnosti dítěte ve škole. Na další dny je nutné obědy odhlásit, jinak 

propadají bez náhrady. Výdej obědů do přinesených jídlonosičů je  

od 10:30 do 11:15 hodin. 

6. Stravné za neoprávněně odebraný oběd bude navýšeno o provozní náklady (31,- Kč). 

7.  Ve školní jídelně se mohou stravovat i cizí strávníci za 80 Kč na 1 odebraný oběd. 

8. Strávníci, kteří se ze školního stravování odhlásí, musí nepoškozený čip vrátit nebo 

zaplatit (100,- Kč) 



Pokyny ke stravování ve školní jídelně 

1. Čipy si neměnit s kamarády, nikomu ho nepůjčovat, nenechávat volně v lavici.  

2. Nalezený čip ihned odevzdat vedoucí ŠJ nebo paní učitelce. 

3. Odhlásit oběd do 14 hodin předchozího stravovacího dne pomocí odhlašovacího 

terminálu v levé školní jídelně, osobně nebo telefonicky v kanceláři školní jídelny 

(382 521 500). 

 

Postup při obsluze odhlašovacího terminálu: 

1. Navolit si týden. 

 - symbol Volba týdne 1. PŘÍŠTÍ TÝDEN 2. TENTO TÝDEN 

2. Přiložit čip. 

3. Odhlásit – symbol 0 

 Přihlásit – symbol 1 

 Symboly 2 a 3 nepoužívat. 

4. Přiložit čip, volba se potvrdí. 

Důležité: Pokud čip podruhé nepřiložíte, nedojde k uložení Vaší objednávky. 

 

          P. Škodová vedoucí ŠJ 

 

 

 

2. základní  škola J. A. Komenského Milevsko, J. A. Komenského 1023, okres Písek, 

J. A. Komenského 1023, 399 01 Milevsko 

 

Obědy ve školní jídelně 
 

Údaje pro svolení k inkasu pro: 

 

                 Č. účtu    030015 – 0643206379         kód banky   0800 
        

 
DOKLAD ODEVZDEJTE V KANCELÁŘI JÍDELNY NEJPOZDĚJI DO 19. 6. 2022 v době od:  

8: 00 – 14:00 NEBO ZAŠLETE NA  E- MAILOVOU  ADRESU JÍDELNY:    

jidelna@2zsmilevsko.cz 

 

       Petra Škodová 

                   vedoucí školní jídelny 

 

 


