
ŠKOLNÍ JÍDELNA PACOV

ADRESA: Za Branou 1185, 395 01 Pacov  |  IČ: 75000679  |  TEL: 565 44 2192  |  E-MAIL: info@sjpacov.cz  |  WEB: https://skolnijidelna.pacov.cz

CENY OBĚDŮ: KATEGORIE 7–11 LET:
KATEGORIE 11–14 LET:
KATEGORIE 15 A VÍCE LET:

31 Kč
33 Kč
34 Kč

Měsíční záloha: 700 Kč
Měsíční záloha: 700 Kč
Měsíční záloha: 700 Kč

V případě onemocnění je zákonný zástupce povinen dítě odhlásit ze stravování do 8 hodin stávajícího 
dne telefonicky nebo emailem v kanceláři ŠJ a dále ostatní dny již sám přes systém I-STRAVNÉ na další 
dny po dobu nemoci. Za neodebraný a neodhlášený oběd se neposkytuje v žádném případě finanční 
náhrada. Vzhledem k tomu, že obědy jsou částečně dotovány státem – viz Vyhláška 107/2005 Sb., 
je možnost odebrat dotovaný oběd pouze první den nemoci. Pokud tak nebude učiněno a dotovaná 
strava bude přesto neoprávněně odebrána, bude, v případě zjištění, rodič povinen doplatit rozdíl.  

STRáVNÍK:

JméNO, příJmENí: …………….…………………………..……………............ přIhlášEN OD: …..........................

DATuM NAROzENÍ: …………….………………………….. státNí OBČaNstVí: .……………............................

zDRAVOTNÍ STAV: …………….…………………………..……………..................................................................................
(INToleRANce, dIeTy)

ADRESA: …………….………………...........................…………..…………...................…...........................

šKOla, tříDa: …………….…………………………...........................................................................…………….................

záKONNý záSTuPCE: 

JméNO, příJmENí: …………….…………………………..…………….................................................................................

ADRESA: .....................................................................................................................................................................

TEL: ............................................................................  E-maIl: ..............................................................................

zálOhY BuDOu hrazENY z pENĚžNíhO ústaVu: ..................................................................

přIhlášKa 
KE STRAVOVáNÍ
VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023

SAMoSTATNá PříSPěVKoVá oRgANIZAce



Odebraný pokrm je určený k přímé spotřebě, nikoliv ke skladování. 

Potvrzuji svým podpisem správnost údajů a zavazuji se, že budu včas hradit platby stravného. Souhlasím 
se zpracováním a uchováním osobních údajů nad rámec zákonné povinnosti (číslo účtu, emailová adresa) 
do doby mého odvolání nebo do doby archivace a následné skartace zákon č.101/2000 Sb. o ochraně 
osobních údajů v platném znění, nařízení Rady eU 2016/679. Souhlasím se stanovením zálohy na úplatu 
obědu od září 2022 do června 2023, v tomto měsíci bude provedeno vyúčtování za daný školní rok. 

Byl(a) jsem seznámen(a) s podmínkami stravování ve školní jídelně, které jsou uvedeny v Provozním řádu 
školní jídelny – viz  nástěnka, webové stránky, kancelář ŠJ. 

Nově přihlášený strávník odevzdá společně s přihláškou i vyplněné svolení k inkasu.

pODpIs záKONNéhO zástupCE: ................................................................ DNE: ..............................................
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