
 

   
Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29 

 

779 00 Olomouc, U Hradiska 29, tel./fax: 585 222 896, tel.: 585 556 111, IČO: 00845337, e-mail: info@sslch.cz, www.sslch.cz 
 

Závazná přihláška žáků ke stravování 

 
pro školní rok 2020 / 2021 

 

žák 

příjmení: jméno: 

datum narození:  

třída: třídní učitel: 

bydliště  

ulice, číslo:  

místo: PSČ: 

e-mail: telefon: 

přihlásit ke stravování od (přesné datum)  

 

přihlásit: snídaně: ANO NE 

obědy: ANO NE 

večeře: ANO NE 

                                                                                                                        (správnou variantu zakroužkujte) 

 

škola – úplný název 

a adresa včetně PSČ 

 

 

ubytovaný na domově 

mládeže: 
Ano                                            NE  

                  (správnou variantu zakroužkujte) 

 
zákonný 

zástupce: 
příjmení: jméno: 

bydliště  

ulice, číslo:  

místo: PSČ: 

e-mail: telefon: 
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Způsob úhrady stravného 
trvalým příkazem na účet školy: 40632811/0100 

variabilní symbol strávníka: 
(zadá vedoucí stravování) 

 

 

specifický symbol strávníka: 
(zadá vedoucí stravování) 

 

platba stravného bude prováděna z účtu:                                                         

 

Poznámky: Údaje o zdravotní způsobilosti- alergie na potraviny, dieta  

 

 

Vyplněním a odevzdáním přihlášky vedoucí stravování můžete začít využívat služeb výdejny.  

Každý strávník si přihlašuje a odhlašuje jídlo SÁM prostřednictvím terminálu v jídelně 

nebo přes webové stránky http://strav.nasejidelna.cz/0090 (obdržíte přihlašovací údaje). 

V době prázdnin je žák automaticky odhlášen. Úplata za školní stravování se platí vždy  

do 15. dne předcházejícího měsíce na běžný účet školy č. 40632811/0100 (s uvedením 

variab.a specif. symbolu, který obdržíte). Objednat stravu lze až po připsání zálohy na osobní 

kartu v systému strávníků. 

 

Měsíční záloha na stravování činí: snídaně 550,- Kč, obědy 660,- Kč, večeře 700,- Kč . 

Zůstatky budou vyúčtovány po ukončení pololetí. Platba na měsíc září musí být uhrazena 

nejpozději do 14. srpna 2020. V odůvodněných a projednaných případech s vedoucí 

stravování, je možná hotovostní platba do pokladny.    

 

Jakoukoliv změnu ve výše uvedených údajích je nutno ihned nahlásit v kanceláři vedoucí 

stravování, e-mailem na vydejna@sslch.cz , telefonicky na 727 807 011.  

 

Důležitá upozornění a informace jsou vyvěšeny na stránkách školy www.sslch.cz  

 

Povinností strávníka je seznámit se s provozním řádem školní výdejny (aktuální znění je vždy 

na www.sslch.cz). Ukončení stravování je nutné učinit písemným odhlášením. 

 

Vyplněné přihlášky odevzdejte co nejdříve vedoucí stravování nebo zašlete 

na e-mail vydejna@sslch.cz . 
 

Podpisem se přihlašuji k odběru stravy: 

V   dne  

 

 

 

______________________________  ______________________________ 

  podpis přihlášeného strávníka                                         podpis zákonného zástupce 
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