
 

 

 

 

 

 

PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ 
 

Přihlašuji syna/dceru ke stravování ve školní jídelně ZŠ Jeseniova od:  do ukončení 
školní docházky na ZŠ Jeseniova. 

Jméno a příjmení žáka:  Datum narození:  Třída:  

Zdravotní stav související s poskytovanou službou (alergie, dieta). Nutno doložit zprávou lékaře. 

 

 
Jméno a příjmení zákonného zástupce žáka:  

V případě přeplatků, žádám o jejich zaslání na účet:   

Kontaktovat mne můžete telefonicky na čísle:  

nebo zaslat zprávu na e-mail:  
Beru na vědomí, že výše uvedené údaje mohou být použity do matriky ŠJ a dále předávány dle vyhlášky č. 364/2005, o dokumentaci 
škol a školských zařízení, a že školní jídelna zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 
(GDPR).“ 

V Praze dne:    

V případě změny uvedených údajů je nutné neprodleně informovat vedoucí ŠJ. 
podpis rodičů 

Vyplněný horní díl přihlášky odevzdejte vedoucí školní jídelny. 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
INFORMACE PRO STRÁVNÍKY A RODIČE 

Výběr obědů a odhlášky: 
• Čipem na terminálu před školní jídelnou  
• Přes informační systém školy portal.dmsoftware.cz (Ostatní moduly – Stravovací systém) 
• Emailem halmanova@zsjeseniova.cz/jidelna@zsjeseniova.cz 
• Telefonicky na čísle 222 103 420 
• Přes terminál a informační systém je možné výběr a odhláška oběda 3 dny předem 
• Telefonicky a e-mail můžete oběd odhlásit do 8:00 hodin 

 Úhrada obědů: 
• Do 25. dne na měsíc následující 
• Na účet 556113/0300 
• Váš variabilní symbol je ________________________ 

Podmínky stravování 
• Strávník používá při odběru obědů čip (vratná záloha za čip 120,- Kč) 
• Nárok na dotovaný oběd (24,- Kč, 26,- Kč, 28,- Kč) má strávník v době, kdy je přítomen ve škole a 

pouze první den nemoci (nepřítomnosti). Tento oběd si lze vyzvednout do čistých přinesených 
nádob od 11:30 do 12:00 hodin. Další dny je nutné si odhlásit. 

• Případné změny v osobních údajích uvedených na přihlášce je nutné neprodleně oznámit vedoucí 
školní jídelny. 

• Všichni strávníci a rodiče se mohou seznámit s provozním řádem školní jídelny, který obsahuje 
podrobné podmínky stravování. 

 


