
Sportovní gymnázium Kladno, Školní jídelna, Plzeňská 3103 

Přihláška ke stravování 
Příjmení a jméno……………………………………………………………. 

Třída………………adresa……………………………………………………. 

Datum narození………………telefon………………………………………. 

Způsob platby:  1) hotově                2) inkasem z účtu 

      Datum                                         Podpis 

--------------------------------------------------- zde oddělit -------------------------------------------------------- 

Školní stravování se řídí Vyhláškou 107/5005 Sb. O školním stravování, ve znění 
pozdějších předpisů. 

Provozní doba kanceláře vedoucí školní jídelny od 6,30 do 14:00 hod. Tel.: 312 660 546 

Výdej obědů: 11:15 – 14:00 hod. 

Obědy v době nemoci: strávník může odebrat oběd pouze v první den nemoci, v ostatní 
dny nárok na stravu nemá. 

Prodej obědů: 

Za hotové: Strávník může složit u vedoucí školní jídelny kdykoliv větší obnos jako zálohu a 
objednávat (na boxu nebo přes internet), dokud není tento obnos, nebo limit objednávek 
vyčerpán. Stav konta je vždy zobrazen  vpravo nahoře. 

Inkasem z účtu: rodiče sjednají v bance souhlas s prováděním platby a přinesou o tom 

doklad. Všichni, kdo zaplatí oběd inkasem, mají automaticky objednané obědy č.1. Proto je 
potřeba včas provést případnou změnu na jiné číslo nebo odhlášení. 

Je pro vás důležité, aktivovat si přehled o odebíraných a neodebíraných obědech a měsíční 
přehled stravování. 

Pokud platba z jakéhokoliv důvodu neproběhne, (nebyl dosud proveden souhlas s inkasem, nebo nebyla na 
vašem kontě dostatečná hotovost), je povinností  uhradit příslušnou částku v hotovosti ve školní jídelně. 

Odhlašování obědů: nejpozději do 8:00 hod. téhož dne na tel.: 312 660 546, 720 495 868, 
osobně v kanceláři VŠJ, nebo e-mailem: sgjidelna@sgagy.cz - (odhlašovat lze i na boxu 

nebo přes internet, nejpozději však do 08:00 hod. v poslední pracovní den před odhlášeným 
dnem). 

Strávníci mají povinnost si včas odhlašovat stravu, jinak má školní jídelna právo účtovat plnou cenu oběda 
(tj.cena podle jednotlivých kategorií + provozní režie + mzdová režie). 

Cena obědů dle věkových kategorií: zařazení do příslušné věkové kategorie je dáno 
dovršením daného věku ve školním roce, tzn. v období od 1.9. do 31.8. (Vyhl. 107/5005 Sb. 
O školním stravování,  ve znění pozdějších předpisů). 

Do 14ti let      28,- Kč                                              15 a více let   30,- Kč 

Prodej a cena čipu: čip zakoupíte 1x za školní docházku za cenu 115,- Kč, po zakoupení 
se stává vlastnictvím studenta. Čip je nevratný.Při ztrátě nutno zakoupit nový čip. 

V době prázdnin a ředitelských dnů jsou všichni strávníci automaticky odhlášeni. 


