
Základní škola a Mateřská škola Luka nad Jihlavou, 
příspěvková organizace, Školní 177, 588 22  Luka nad Jihlavou  

 

IČ 75023024       tel. 567 219 230,  567 229 176,  e-mail:skola@zsluka.net,   www.zsluka.net 
 
 Přihláška ke školnímu stravování  
 
Příjmení a jméno strávníka:…………………………………………………..  
Trvalý pobyt (adresa, PSČ):………………………………………………….. 
Datum narození:……………………………Třída……………………………  
 
Příjmení a jméno zákonného zástupce:……………………………………… 
Kontakt – telefonní číslo:………………………………………………………  
Kontakt-email:………………………………………………………………… 
Číslo účtu k inkasu stravného…………………………………………………  
Podpis…………………………………………Dne…………………………… 
 
Pro zařízení školního stravování je povinné vedení školní matriky (§ 28 zákona č. 561/2004 
Sb. školský zákon). Žádáme Vás o úplné vyplnění PŘIHLÁŠKY KE STRAVOVÁNÍ (u 
strávníků mladších 18 ti let jsou povinné údaje o zákonném zástupci). Organizace se zavazuje 
nakládat s osobními údaji podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.  
   
Při poskytování odběru jídel je postupováno v souladu s platnými právními předpisy, a to 
zákonem č. 561/2004 Sb. školský zákon, vyhláškou o školním stravování č. 107/2005 Sb. v 
aktuálně platném znění, pokyny stanovenými ve vnitřních předpisech organizace.    
Školní stravování žáků se poskytuje pouze v době jejich pobytu ve škole (§ 122 odst. 2 zák. č. 
561/2004 Sb.), přičemž první den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole se považuje 
za pobyt ve škole (§ 4 odst. 9 vyhl. č.107/2005 Sb.) 
Strávník (zákonný zástupce) se seznámil s vnitřním řádem školní jídelny. 
 

Platba stravného 
Podmínkou pro přihlášení stravy je zřízení povolení k inkasu ve prospěch bankovního účtu:  
100339861/0800.           Limit platby – 1 000,- Kč na jedno dítě. 
Stravné bude inkasováno z Vašeho účtu zálohově  každý měsíc mezi 12. a 15. dnem v měsíci. 
Je důležité mít k tomuto datu v měsíci peníze na účtu, aby platba mohla proběhnout.  
 
Přihlašování a odhlašování stravy 
Přihlašování a odhlašování stravy je možné den předem do 14:30 hodin, v naléhavých 
případech (např. z důvodu nemoci) v den nepřítomnosti do 6:30 hod. 
V době nemoci není možné žákům ZŠ a dětem v MŠ poskytovat dotovanou stravu. Jídlo je 
možné odebrat do jídlonosiče pouze první den nemoci, nebo z jiné nenadálé nepřítomnosti 
dítěte ve školském zařízení. V dalších dnech nepřítomnosti je nutné stravu odhlásit, nebo lze 
odebírat obědy do jídlonosiče pouze za plnou cenu oběda (Vyhláška č. 463/2011 Sb.). 
 
Kontakty pro odhlašování a přihlašování  
Školní jídelna Luka nad Jihlavou, Nová 594, telefon:  567 219 215 
e-mail:  jidelna.luka@centrum.cz 
Zamazalová Monika – vedoucí školní jídelny 


