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Základní škola Prokopa Diviše a Mateřská škola,
Znojmo – Přímětice 569
IČO: 70940843 IZO: 600127826 Bankovní ústav: ČS a.s. Znojmo ČÚ: 1583769309/0800

Přihláška ke stravování v ŠJ platná po celou dobu docházky
Příjmení a jméno strávníka: ……………………………………………………………………………………………………………….
Datum narození: ……………………………………………………………………..

Třída: …………………………………..

Příjmení a jméno matky: ....................................................................................................... ……………..
Tel. číslo ………………………………………………………. E-mail: ………………………………………………………………………..
Příjmení a jméno otce: ............................................................................................................................
Tel. číslo ………………………………………………………. E-mail: ………………………………………………………………………..
Přihlašuji ke stravování od: ………………………………………………..

Svačinky:

ANO

NE

Způsob platby: (vyberte)
Inkasní platbou z účtu ………………………………………………………………………………………………
Převodem na účet ŠJ - Zavazuji se, že platbu za stravné uhradím předem vždy na následující měsíc.
Souhlasím s níže uvedenými podmínkami stravování.

Datum ………………………………………. Podpis rodičů …………………………………………………………………
Způsob platby - Bezhotovostní platební styk: Strávník bude provádět úhradu ze svého účtu, proto je
potřebné povolení pro školní jídelnu „Souhlas k inkasu“
Číslo účtu pro inkasní platbu: 35-1583769309/0800
Informace ke stravování:
Provádění inkasa za stravné je vždy k 10. v měsíci. První úhrada za stravné bude provedena v měsíci
říjnu (dle kategorie strávníka) za odebrané obědy. Poslední bude provedena v měsíci červenci.
Výňatky z provozního řádu ŠJ: 1) Přihlašování žáků je písemné (tato přihláška), průběžné odhlašování
obědů je možné provádět telefonicky 515211018, osobně, přes systém internetového objednávání,
v boxu v prostorách před jídelnou nejpozději však do 10hod na následující den. Nárok na dotovaný
oběd mají žáci jen první den nemoci. Při další nepřítomnosti tento nárok zaniká a je bezpodmínečně
nutné obědy odhlásit. 2) Cena oběda žáci 6-10 let 21,-Kč, žáci 11-14 let 23,-Kč, žáci 15 a více let 25,Kč, svačinka 13,-Kč. Cena oběda se v průběhu školního roku může měnit v závislosti na inflaci.
3) Pokud strávník platící z účtu i přes upozornění, nemá své měsíční pohledávky vyrovnány,
stanovená částka musí být neprodleně doplacena na účet ŠJ 15-1583769309/0800, jinak bude
strávník dočasně vyřazen ze školního stravování a částka vymáhána. 4) Před zahájením nového
školního roku se poslední týden v měsíci srpnu musí každý strávník, který v minulém školním roce
chodil na obědy, osobně přihlásit ke stravování v kanceláři, e-mailem nebo telefonicky. (Strávníci jsou
během hlavních prázdnin zablokováni). Další informace o stravování v ŠJ určuje vnitřní řád školní
jídelny.

