
Školní jídelna Křešice, Bezručova 141, 411 48 Křešíce, tel. ŠJ 416 738 275, 702 171 122 
 

 

PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ  

V ZÁKLADNÍ ŠKOLE 
Platná ode dne přihlášení do ukončení školní docházky 

či do odhlášení dítěte ze stravování. 

 
 

Přihlašuji / syna/ dceru/ ke školnímu stravování v ŠJ Křešice 

. 

Jméno, příjmení dítěte :  …...………………….………………..…..     Datum narození ………………………  
  

Bydliště:    ………………….………………….….………..……      Telefon rodičů ………………………. 

 

Dopolední svačina – ode dne:……………………………………. 

 

Oběd – ode dne:………………………………………………….. 

          

BUDU PLATIT ZÁVAZNĚ: NA ÚČET 

 

Číslo účtu, ze kterého budete platit : ………………………………………….       Kód banky : …………… 

. 

Jméno majitele účtu : ……………………………………………………………………………………...… 
 

Platba stravného 
Na účet č. 115-723690287/0100  k 15. dne v následujícím měsíci.  

 

Pokud dítě nebude mít zaplaceno stravné,  

nemůže se nadále ve školní jídelně stravovat až do uhrazení dluhu. 

Jídelní lístek najdete na na stránkách školy www.zskresice.cz ,  

na nástěnce školy, aplikaci Edupage nebo ve školní jídelně. 

 
 

Stravné pro děti ZŠ 

(na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku – podle Sb. zák. č. 107/2005) 

 

7 – 10 let      11 – 14 let 

svačina          15,-- Kč                svačina          15,-- Kč 

oběd           28,-- Kč     oběd              31,-- Kč 

 

 

ODHLAŠOVÁNÍ – PŘIHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ 

Odhlašování obědů probíhá v aplikaci EDUPAGE – v sekci Jídelna.  

Každý den můžete odhlašovat své dítě ze svačin či obědů až do 7,30 hodin aktuálního dne.  

Po té můžete do 8,00 odhlašovat formou SMS na telefonu 702 171 122.  

Po 8. hodině odhlášení ze stravy již možné není! 
 

 

     

………………………….                                      ...………………...…………………………………… 

   V Křešicích, dne                                Jméno, příjmení a podpis rodičů 

http://www.zskresice.cz/


 

 

INFORMACE PRO RODIČE 

Ponechte si prosím! 
 

 

 

 

 

Platba stravného 
 

Na účet č. 115-723690287/0100  k 15. dne v následujícím měsíci formou inkasa z Vašeho 

bankovního účtu (musíte dát souhlas k inkasu ve Vaší bance či v internetovém 

bankovnictví).  

 

V případě jakékoliv změny (nové číslo účtu, odhlášení z obědů, atd.) jsou rodiče 

povinni neprodleně informovat vedoucí školní jídelny. 

 
Pokud dítě nebude mít zaplaceno stravné,  

nemůže se nadále ve školní jídelně stravovat až do uhrazení dluhu. 

 

 

 

Jídelní lístek najdete na na stránkách školy www.zskresice.cz ,  

na nástěnce školy, aplikaci Edupage nebo ve školní jídelně. 

 

 
Stravné pro děti ZŠ 

(na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku – podle Sb. zák. č. 107/2005) 

 

7 – 10 let      11 – 14 let 

svačina          15,-- Kč                svačina          15,-- Kč 

oběd           28,-- Kč     oběd              31,-- Kč 

 

 

V případě změn v cenách stravného budou rodiče informováni písemně s dostatečným časovým předstihem. 

 

ODHLAŠOVÁNÍ – PŘIHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ 

Odhlašování obědů probíhá v aplikaci EDUPAGE – v sekci Jídelna.  

Každý den můžete odhlašovat své dítě ze svačin či obědů až do 7,30 hodin aktuálního dne.  

Po té můžete do 8,00 odhlašovat formou SMS na telefonu 702 171 122.  

Po 8. hodině odhlášení ze stravy již možné není! 

 

 

 

     

………………………….                        …....………………...…  ……………………… 

   V Křešicích, dne     Mgr. Lenka Špittová  Monika Stiskalová 

      ředitelka ZŠ Křešice  vedoucí školní jídelny 

http://www.zskresice.cz/

