
Z á k l a d n í  š k o l a  P r a h a - L i p e n c e  

 

 

Přihláška ke stravování ve školní jídelně  
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verze 2022-09 

 

Údaje o strávníkovi:                

Příjmení a jméno _______________________________________________________  

Datum narození _____________________ Třída ______ Identifikační č. dítěte _________ 

Bydliště ______________________________________________________________ 

Přihlášen ke školnímu stravování od ________________ 

 

Údaje o zákonném zástupci: 

Příjmení a jméno _______________________________________________________  

Telefon _____________________ E-mail ____________________________________ 

Kontaktní adresa (pokud se liší od bydliště žáka)__________________________________ 

 

Způsob platby stravného: 

 trvalým příkazem (doporučujeme)  jednorázové platby z účtu nebo složenkou (škola je nevydává)  

Číslo účtu zákonného zástupce __________________________ kód banky _________ 

 
Provozní řád školní jídelny (zkrácená verze): 

Školní jídelna preferuje platby trvalým příkazem. Ve všech případech je potřeba, aby stravné 
bylo zaplaceno na následující měsíc nejpozději do 25. dne předchozího měsíce (za září do 
10. září). Žák, který nebude mít stravné zaplaceno včas, oběd nedostane. Finanční vyrovnání 
přeplatků se provádí na žádost rodičů na konci školního roku. Nevyžádané platby se automaticky 
převádějí do nového školního roku.  
Ve školní jídelně je zaveden systém elektronické evidence strávníků. K vydávání obědů slouží čip, 
který je součástí ISIC karty, kterou si žák pořizuje na začátku docházky do naší školy. V případě 
ztráty ISIC karty je potřeba nahlásit tuto skutečnost vedoucí školní jídelny, aby bylo možné provést 
její blokaci. Na přechodnou dobu (před vydáním ISIC karty nebo ISIC duplikátu) vyzvedává žák 
obědy pomocí čipu, který mu zapůjčí vedoucí ŠJ po uhrazení zálohy ve výši 100 Kč.  
 
Každý strávník má automaticky objednáno jídlo č. 1. Změnu objednávky na oběd č. 2 nebo odhlášku 
oběda lze provést do 14 hodin předchozího pracovního dne, a to buď na terminálu ve škole, 
nebo prostřednictvím internetové aplikace přes webové stránky školy www.zslipence.cz 
(přihlašovací údaje do aplikace vydá vedoucí ŠJ po odevzdání přihlášky). V případě nemoci je 
možné provést odhlášku ještě ráno do 8:00 hodin, a to mailem (jidelna@zslipence.cz), nebo 
telefonicky (257 921 057). První den nemoci je možné si po předchozí domluvě (viz tel. výše) 
vyzvednout zaplacený oběd zatavený v jednorázovém obalu, a to v době od 11:15 do 11:30 hodin 
u bočního vchodu do ŠJ. V době nemoci a jiné školní absence dítě nárok na dotovaný oběd nemá. 
V případě, že se rodiče rozhodnou zrušit stravování svého dítěte, je třeba toto nahlásit vedoucí 
školní jídelny a zároveň zrušit příkaz v bance. Ve dnech ředitelského volna a celodenních školních 
akcí jsou obědy žákům odhlašovány hromadně.  
 
Seznámil jsem se s plným zněním Vnitřního řádu školní jídelny.  
 
 

V ____________ dne _______________         ____________________  
       podpis zákonného zástupce 


