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Základní škola a mateřská škola Žabeň, příspěvková organizace 
Žabeň 150, 739 25 Žabeň                                          IČ: 73184217 
  

Přihláška ke stravování pro ZŠ 

 
Školní rok 2022/2023 

 
Závazně přihlašuji své dítě k odběru:  1. dopolední svačiny a oběda 
(zakroužkujte platné)    2. pouze dopolední svačiny 

3. pouze oběda 
 
Jméno a příjmení žáka:_________________________________________________________ 
 
Bydliště:____________________________________________________________________ 
 
Datum narození:____________________________ Třída:_______________________ 
 
Jméno a příjmení zákonného zástupce:____________________________________________ 
 
Tel. zákonného zástupce:_______________________________________________________ 
 
E-mail zákonného zástupce:_____________________________________________________ 
 
Potvrzuji správnost údajů.   Podpis zákonného zástupce:______________________ 
 
V Žabni dne 1. 9. 2022 
 
----------------------------- Zde odstřihněte a ponechte si spodní část doma. --------------------------- 
 

Informace k odhlašování a platbě stravného a družiny 

 
Dítě ze stravování odhlaste nejpozději den předem do 14 h na www.estrava.cz. Totéž platí pro 
přihlašování po ukončení absence dítěte. V případě nemoci dáváme dětem jídlo do jídlonosiče od 
11.05 do 11.20 h (pouze první den nemoci). 
 

V případě dotazů nás kontaktujte na tel. ŠJ 724 044 064 nebo na e-mail skola@skolazaben.cz.  
 
Stravné hraďte bankovním převodem do 10. dne v měsíci. Pro rozlišení stravného a družiny slouží 
specifický symbol (2022001 – stravné, 2022003 – družina). Variabilní symbol poskytnou učitelky 
v průběhu prvního týdne v ZŠ. 
Hraďte zvlášť stravné a zvlášť družinu. Ideální je zřídit trvalý příkaz s měsíční frekvencí 
a s nastavením jeho automatického ukončení v červnu. Vyúčtování a vrácení případných přeplatků 
proběhne v lednu a v červenci. 
 
Družina      120 Kč/měsíc 
Svačiny      240 Kč/měsíc (12 Kč/svačina) 
Obědy dětí do 10 let (1. až 4. ročník)  600 Kč/měsíc (30 Kč/oběd) 
Obědy dětí, které do 31. 8. 2023 dovrší 11 let 680 Kč/měsíc (34 Kč/oběd) 
 
Stravné za oběd může být změněno dle aktuální finanční kalkulace i během školního roku na základě 
rozhodnutí a pokynů vedoucí ŠJ ZŠ Paskov. Další informace k novému systému přihlašování a 
odhlašování stravného poskytneme koncem srpna na https://www.skolazaben.cz/skolni-jidelna. 
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