
 

Taneční konzervatoř Brno, příspěvková organizace Nejedlého 375/3 

638 00 Brno 

IČO: 00567566 

TEL: 548 520 828 
                                                    

                            Informace o školním stravování od 1. 9. 2017 
Odhlašování stravy:  
Odhlašování stravy musí být provedeno do 12.00 hod. předešlého dne. V případě nemoci týž den do 
8.00 hod. telefonicky na č. 548 520 828 nebo osobně v kanceláři vedoucí školní kuchyně. 
První den nemoci je možné si oběd vyzvednout. 
Obědy do jídlonosičů se vydávají  v době od 11.30 hod  do 11.45 hod.  
Dle vyhlášky MŠMT ČR  č.107/2005 Sb., o školním stravování ve znění pozdějších předpisů školní 
jídelna zabezpečuje hmotnou péči o žáky pouze po dobu jejich pobytu ve škole. Dle vyhlášky 
107/2005 jsou žáci rozděleni do věkových skupin: 
Věkem žáka se rozumí věk, který dosáhne v průběhu školního roku (v období od 1.září do 31.srpna 
následujícího školního roku). 
11 - 14 let          platba (oběd)  30,- Kč  celodenní  stravování     94,- Kč 

15 - a více let    platba (oběd)   32,- Kč  celodenní  stravování   112,- Kč 

Každý student ubytovaný  v domově mládeže má povinnost pravidelně odebírat stravu 
(minimální množství za měsíc se rovná výši měsíčního minima). 

 

Důležité upozornění ! 
Podle vyhlášky č.107/2005 Sb. je  možné odebírat dotovanou stravu pouze v případě, že je dítě 
přítomno na  výuce. V případě nemoci je povinností rodičů stravování odhlásit.  
Pokud tak neučiní, musí uhradit plnou cenu stravného od 2. dne nepřítomnosti  žáka ve škole a to  i  

v případě, že stravu z nejrůznějších důvodů neodebere. 

Dotace ( mzdové a věcné náklady) na jeden oběd ve výši 35,- Kč  bude účtována v následujícím 
měsíci. 
V době prázdnin a ředitelského volna školní jídelna nevaří. 
Výdej  obědů je prováděn použitím plastikových karet za úplatu. Při ztrátě je nutné zakoupit 
novou . 
Způsoby platby : 

Inkasním příkazem- je nutné zřídit povolení k inkasu u vaší banky ( přímo v bance nebo sami 
přes internet-banku) číslo účtu školy-  10006-1000103514/0600 

V měsíci srpen bude stržena jistina a to ve výši 700,- a u celodenních strávníků 2000,-. Z toho to  

důvodu je nutné přihlášku ke stravování doručit nejpozději do 30.6. osobně nebo poštou či e-mailem 

do 30.7. ( s.j.konzervator@seznam.cz)  

Další platba bude provedena v měsíci říjen za září. Stravné se hradí zpětně a to vždy za skutečné 
stravovací dny.  

Jistina u končících strávníků  bude v průběhu prázdnin poukázána na jejich účet . O ostatních studentů 
bude jistina převedena do dalšího školního roku.  
Oběd odnesený v jídlonosiči je určen k okamžité spotřebě ! 
 

Návratka: 
 
                  Svým podpisem stvrzuji,že jsem  byl/a dne ………………… seznámen/a s informacemi o školním 

stravování a závazně přihlašuji své dítě ke školnímu stravování od …………………………………………… 

 

Jméno strávníka …………………………………………………………datum narození ……………………. 
 

Bydliště ……………………………………………………… třída ……………… 

 

Jméno zákonného zástupce ……………………. ……………Telefon ……………………… 

 

Školní jídelna Taneční konzervatoř Brno, příspěvková organizace, Nejedlého 375/3, 638 Brno

Tel.č.: 548 520 828, bankovní  účet pro platbu stravného :  10006-1000103514/0600

Přihláška ke stravování

Jméno, příjmení:

Škola:

Datum nar.:Třída:

Bydliště:

Státní příslušnost: Tel. č. zákon. zástupce:

Úhrada stravného:   (zakroužkujte písmeno u zvoleného typu platby)

Bankovní účet (povolení k inkasu)

Datum

.  .

Potvrzuji správnost údajů a zavazuji se oznámit jakoukoliv změnu týkající se stravování a dodržovat řád školní jídelny,
zveřejněný na webových stránkách školy, a v objektu školní jídelny. Dále souhlasím, že výše uvedené údaje mohou být
použity do matriky ŠJ dle § 2 vyhlášky č. 364/2005 o vedení dokumentace a
 zákona č. 101/ 2000 sb., o ochraně osobních údajů.Udáním emailové adresy souhlasím se zasílání informačních emailů
ohledně stravování. Emailová adresa nebude zveřejněna třetí straně. 
Beru na vědomí, že první den neplánovavé nepřítomnosti žáka ve škole dle § 4 odst. 9 vyhlášky č. 107/2005 se považuje
za pobyt ve škole a stravu může odebrat. Každý další den nepřítomnosti musí být strava řádně odhlášena a jídelna není
oprávněna stravu připravovat. V případě porušení tohoto nařízení a neodhlášení strávníka, bude jídelna účtovat veškeré
náklady na přípravu stravy tj. normativ na potraviny a provozní náklady.(65,-)

podpis

a)

Emailová adresa:

var. symbol
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Škola:

Datum nar.:Třída:

Bydliště:
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použity do matriky ŠJ dle § 2 vyhlášky č. 364/2005 o vedení dokumentace a
 zákona č. 101/ 2000 sb., o ochraně osobních údajů.Udáním emailové adresy souhlasím se zasílání informačních emailů
ohledně stravování. Emailová adresa nebude zveřejněna třetí straně. 
Beru na vědomí, že první den neplánovavé nepřítomnosti žáka ve škole dle § 4 odst. 9 vyhlášky č. 107/2005 se považuje
za pobyt ve škole a stravu může odebrat. Každý další den nepřítomnosti musí být strava řádně odhlášena a jídelna není
oprávněna stravu připravovat. V případě porušení tohoto nařízení a neodhlášení strávníka, bude jídelna účtovat veškeré
náklady na přípravu stravy tj. normativ na potraviny a provozní náklady.(65,-)

podpis

a)

Emailová adresa:

var. symbol


