
Vyberte si formu platby 
 

A: Povolení k inkasu 
 

Inkaso povolit pro: 
Číslo účtu:      274184521 

Kód banky: 0300 

Var. symbol: neuvádět 

Konst. symbol:  neuvádět (v případě 0308) 

Spec. symbol: neuvádět 

Částka: doporučení 700,00 Kč 
 

 

Vaše číslo účtu: 

                                        /  
.................................................................... 
 

 
 

--------------------------------------------------------- 
 

 

B: Trvalý příkaz k úhradě 
 

Příkaz zadat na: 
Číslo účtu příjemce:  274184521 

Kód banky: 0300 

Variabilní symbol: 555 . . . .   
(555 + evidenční číslo v ŠJ. Evidenční číslo vám 

sdělí ved. ŠJ. Forma čísla např. 5552368)  

 

Příkaz ke dni v měsíci: nejpozději k 26. dni 

 

Částka:      500,00 Kč, 560,00 Kč, 660,00 Kč 

                  (částka podle věkové kategorie) 
 

 

Vaše číslo účtu: ......................................................... 

               (kam zaslat vzniklý přeplatek k 30.6.202,.)  

------------------------------------------------------------ 

Přihláška ke stravování: 

Příjmení a jméno dítěte:  

Datum narození:                                       Bydliště:  

Mail. adresa: ___________________________@_________________ 

Povolení k inkasu otevřeno dne:    Třída:        
   
A: Na každý měsíc školní docházky bude mít strávník přihlášené obědy. Od prvního dne nového měsíce a od prvního dne následujícího, 

nového školního roku. Z tohoto důvodu je nutné nahlásit jakoukoliv změnu - změnu školy - nemoc - nechce se dále stravovat - dny, 

kdy pravidelně nebude chodit na oběd - aj.. Pokud změna nastane a vy nás nebudete včas informovat, budeme za přihlášené obědy 

požadovat finanční náhradu.  

A + B: Strávník může odebrat oběd první den neplánované nepřítomnosti ve škole. Následující dny je strávník nebo zákonný 

zástupce povinen obědy odhlásit. 
 

                                                                                         

S podmínkami plateb jsem byla/byl seznámen(a)                                                                                                                        

              Podpis plátce 

Zde odstřihněte - informace pro plátce  .............................................................................................................................................. 
 

A: Strávníci, kteří hradí stravné inkasem - první platba ve školním roce je jistina. Jistina je částka, která odpovídá výši 

platby za stravné za jeden měsíc podle věkové kategorie. Další platby za stravné vybíráme zpětně = za září k 14. říjnu, za 

leden k 14. únoru.... To znamená, že po ukončení měsíce dáme příkaz k inkasu do vašeho peněžního ústavu - banky a z 

vašeho účtu vyinkasujeme platbu za skutečně přihlášené obědy. Platba = automaticky přihlášené obědy na měsíc, od 

kterých budou odečtené vámi odhlášené obědy v průběhu měsíce (viz. Řád školní jídelny). Poslední měsíc školního roku se 

stravné uhradí z vložené jistiny.  Na každý měsíc školní docházky bude mít strávník přihlášené obědy a to od prvního dne 

nového měsíce a od prvního dne následujícího, nového školního roku. Z tohoto důvodu je nutné nahlásit jakoukoliv 

změnu - změnu školy - nemoc - nechce se dále stravovat - dny, kdy pravidelně nebude chodit na oběd - aj.. Pokud změna 

nastane a vy nás nebudete včas informovat, budeme za přihlášené obědy požadovat finanční náhradu. 

B: Strávníci, kteří hradí stravné formou trvalého příkazu k úhradě, mají přihlášené obědy, po připsání částky na účet 

školy. Po ukončení školního roku přeplatek vracíme na váš účet, nedoplatek požadujeme vyrovnat. 

Strávník může odebrat oběd první den neplánované nepřítomnosti ve škole. Následující dny je strávník nebo 

zákonný zástupce povinen obědy odhlásit. 

 

Vedoucí školní jídelny: Bc. Zachová Marie       Telefon: 318401153                         

                                                                                           E-mail: marie.zachova@1zs-pb.cz 

mailto:marie.zachova@1zs-pb.cz

