
Jméno žáka, třída a datum narození: 

Bydliště a telefon: 

Internet:   ano/ne 

Emailová adresa: 

Typ platby: / svolení k inkasu pro /č. účtu ZŠ 221017084/0300 

Limit: nejlépe uvést 1000,-Kč pro jednoho strávníka ZŠ 

Banka: /kód banky/+jméno majitele účtu/ 

Číslo účtu: 

Potvrzení ke svolení k inkasu je nutné založit a odevzdat!!!! 

v kanceláři vedoucí ŠJ nejpozději do 20. 06. /týká se budoucích prvňáčků a nově 

nastupujících strávníků včetně MŠ/.Rodič vyřídí ve svém peněžním ústavu. Má-li 

elektronické bankovnictví, vytiskne si, a zadá sám. Poté odešle emailem na adresu: 

jidelna.bela@seznam.cz  nebo doručí osobně vedoucí ŠJ.   

První srážka/ záloha jistinou/ proběhne od 20. 08. MŠ částka1000,--Kč, ZŠ 1000,--Kč, 

Zaměstnanci ZŠ 800Kč, Cizí strávníci 2000Kč 

Vyúčtování je vždy k poslednímu dni v měsíci. Během školního roku bude inkaso staženo 

první pracovní týden v měsíci. Nutno zakoupit čip pro výdej stravy v hodnotě 120Kč. 

Byl/a jsem seznámena s vnitřním předpisem ŠJ. Všemu rozumím.  

Prosím, vyplnit hůlkovým písmem/čitelně/ děkuji. 

Podpis majitele účtu, rodiče: 

Dne: 

Poskytované informace jsou z důvodu zpracování a zařazení do správné kategorie 

stravování. 

 

 

 

 

Jméno žáka, třída a datum narození: 

Bydliště a telefon: 

Internet: ano/ne 

Emailová adresa: 

Typ platby: svolení k inkasu pro č.ú. ZŠ 221017084/0300 

Limit: nejlépe uvést 1000,-Kč na jednoho strávníka ZŠ 

Banka:/kód banky+jméno majitele účtu/ 

Číslo účtu: 

Potvrzení ke svolení k inkasu je nutné založit a odevzdat v kanceláři vedoucí ŠJ 

nejpozději do 30.6./týká se budoucích prvňáčků a nově nastupujících strávníků včetně 

MŠ. Rodič vyřídí ve svém peněžním ústavu. Má-li elektronické bankovnictví, vytiskne si 

a zadá sám, poté odešle emailem na adresu: jidelna.bela@seznam.cz nebo doručí osobně 

vedoucí ŠJ. 

První srážka/záloha jistinou/proběhne cca 20. 08. částka MŠ1000Kč, ZŠ 1000Kč. Cizí 

strávníci 2000Kč, Zaměstnanci ZŠ800Kč. 

Vyúčtování je vždy k poslednímu dni v měsíci. Během školního roku bude inkaso staženo 

první pracovní týden v měsíci. Nutno zakoupit čip pro výdej stravy v hodnotě 120Kč. 

Prosím vyplňte čitelně hůlkovým písmem. Děkuji. 

Podpis zákonného zástupce+datum: 

Poskytované informace jsou z důvodu zpracování a zařazení do správné kategorie 

stravování. Byl/a jsem seznámená s vnitřním předpisem ŠJ všemu rozumím. 

mailto:jidelna.bela@seznam.cz

