
Střední zemědělská škola, Písek, Čelakovského 200 

Příloha č. 1 ke směrnici č. 10 

Přihláška ke stravování - obědy 

Důležité informace: 

Stravování žáků se řídí vyhl. č.107/2005 Sb. v platném znění.  Přihláška žáka (dále jen strávníka) je 

platná od přihlášení v příslušném školním roce. Bude-li mít stávající strávník zájem se stravovat 

v jídelně SZeŠ Písek i v dalším školním roce, potvrdí to svým podpisem na formuláři, který bude 

k dispozici v kanceláři u vedoucí školní jídelny vždy ke konci školního roku. Svým podpisem se strávník 

zaváže respektovat i na další školní rok podmínky vyplývající z již vyplněné přihlášky. 

Podmínky pro zahájení stravování: 

1. Řádně vyplněná přihláška 

2. První zaplacená jistina v hodnotě 700 Kč. Záloha na stravné 700 Kč + 100 Kč za čip pouze 

pro SZeŠ Písek pro odebrání stravy a vstup do budovy (vlastníkem bude strávník) – nutno 

uhradit na účet SZeŠ Písek č.ú. 7563400237/0100 nejpozději do 20. 8. příslušného školního 

roku. Strávníci, kteří mají pro vstup do budovy a stravování ISIC kartu (OA Písek) uhradí 

jistinu 700 Kč. 

3. Sjednané povolení k inkasu u svého peněžního ústavu ve prospěch SZeŠ Písek č. účtu 

7563400237/0100 (bez variabilního a specifického symbolu) – nastavte minimální limit 

inkasa 1000 Kč. 

Po zaplacení jistiny zašlete vyplněnou přihlášku s přiloženými náležitostmi (souhlasem k inkasu, 

potvrzení o zaplacení jistiny) na adresu: Střední zemědělská škola Písek,  Čelakovského 200, 

39701 Písek k rukám p. Polákové, nebo osobně předejte po 15.8. v kanceláři školní jídelny SZeŠ 

Písek. 

Splní-li strávník výše uvedené podmínky do 20. 8. příslušného roku, bude přihlášen ke stravování  

již od 2. dne školního roku. Bude-li mít strávník zájem stravovat se od jiného dne než 2. dne školního 

roku, sdělí tuto skutečnost písemně na výše uvedenou adresu nebo telefonicky 

p. Polákové na tel.: 382 271 265, mobil: 725 131 953 nebo e-mail: polakova@szespisek.cz  

Jistina 700 Kč bude vyúčtována až při ukončení stravování strávníka. 

Platby za stravování                     
Srpen – jednorázová platba jistiny 

Září – bez platby 

Říjen a další měsíce -  částka za stravné předchozího měsíce bude inkasována vždy 

k 15. v měsíci. 

Odhlašování stravy: 
Strávník si sám odhlašuje obědy čipem na stravovacím terminálu umístněném v jídelně školy nebo 

telefonicky na 382 271 265 do 7:00 hodin dne, kdy má být změna provedena. 

Čas výdeje obědů:11:30 – 14:20 

Cena oběda činí 42,00 Kč 

Ředitelka SZeŠ Písek si vyhrazuje právo uvedenou cenu ve zdůvodněných případech upravit i 

v průběhu školního roku (vyhl. 107/2005 Sb. o školním stravování a zákon o DPH č. 235/2004 Sb. 

v platném znění). 

mailto:polakova@szespisek.cz


Střední zemědělská škola, Písek, Čelakovského 200 

 

Upozornění pro žáky a jejich zákonné zástupce: 

 
Dle § 4 odst. 1, odst. 6 písm. b) vyhlášky 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů je 

možnost 1. den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole odebrat jídlo. Další dny nemá žák nárok na dotované 

jídlo a je povinen se odhlásit. Pokud bude kontrolou zjištěno, že žák neoprávněně odebírá stravu v době 

nepřítomnosti ve škole, má školní jídelna právo doúčtovat věcnou a mzdovou režii a musí uhradit celkovou 

hodnotu oběda. 

Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 

ochraně osobních údajů), (dále jen „Nařízení“) udělujete tímto souhlas právnické osobě Střední zemědělská škola 

Písek, se sídlem Čelakovského 200, 397 01 Písek, IČ: 60869054 (dále jen „Správce“), která bude zpracovávat 

osobní údaje pro evidenci údajů strávníků.    

 

 

Závazně se přihlašuji k pravidelnému stravování ve školní jídelně SZeŠ Písek 

školní rok 2022/2023 

 

 

Název školy: 

 

Třída: 

 

Jméno a příjmení: 

 

Datum narození: 

 

Bydliště místo: 

 

Ulice: 

 

Č. p: 

 

Název peněžního ústavu: 

 

Číslo bankovního účtu - inkaso: 

 

Písek dne:    Podpis žáka 

 

     Podpis zákonného zástupce: 


