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Vážení rodiče, 

 
rádi bychom Vám oznámili, že poskytování svačin pro žáky naší školy bude k dispozici od pondělí 5. října 2020. 

Chtěli bychom tak rozšířit nabídku kvalitního stravování o další alternativu. 

 
Systém vyzvedávání svačin   

 Družinové děti si vyzvednou svačinu s vychovatelkou školní družiny před výukou 

 Nedružinové děti z 1. stupně si po převlečení dojdou pro svačinu vnitřkem budovy do jídelny a to v čase 

7,40 – 7,55 hod.    

 Žáci 2. stupně si budou svačinu vyzvedávat o velké přestávce od 9,40 do 9,55 hod. 

Platby, objednávání a stornování objednávek svačin 

 Cena svačiny pro 1. stupeň – 15,-Kč, pro 2. stupeň – 20,-Kč 

 Evidence bude probíhat přes stávající média (čipy nebo ISIC karty) 

 Objednávání a stornování svačin – stejný způsob jako u obědů (web školy 

– Rychlé odkazy – Stravování nebo aplikace Strava), při nemoci žáka platí  

stejný systém jako u obědů 

Připravujeme 

 Rozšíření o nabídku ze dvou svačin 

CHCI MÍT MOŽNOST ODEBÍRAT SVAČINU PRO SVÉ DÍTĚ 

 Přihlášku odevzdat třídnímu učiteli nejpozději ve čtvrtek 1. 10. 2020 

 Zajistit si navýšení inkasa u vedoucí ŠJ nejpozději do poloviny října. (tel.: 380 714 579), svačiny již lze  

ale odebírat od 5. 10. 2020 

 Od 5. 10. 2020 bude mít již přihlášený žák automaticky zaškrtnutý odběr svačiny každý den, jako 

v případě oběda; odhlašování svačin, které nechce žák odebírat, probíhá stejně jako u oběda 

 

 
PŘIHLÁŠKA KE ŠKOLNÍMU STRAVOVÁNÍ - svačiny 

 
 
 

Příjmení a jméno dítěte, žáka: ___________________________________ třída: ________________________ 

 
Datum narození:_____________________ Telefon zákonného zástupce: ______________________________   

 

Číslo bankovního spojení: ____________________________________________________________________  
                  

Datum ________________________ 
       

Jméno a příjmení zákonného zástupce, podpis ___________________________________________________ 

 
Bankovní spojení (školní jídelna): 286037529/0300 
Pro navýšení inkasa kontaktujte, prosím, vedoucí školní jídelny, tel.: 380 714 579 
 


