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PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ VE ŠJ ZŠ HUSTOPEČE NAD BEČVOU 

veřejnost 

 

Školní rok: ……………… 

Vyplní pracovník ŠJ 

 

 

 

 

Důležitá ustanovení: 
1. Strávník se zavazuje držet dohodnuté heslo v internetovém objednávkovém systému v tajnosti a 

v případě jeho vyzrazení si ve svém zájmu provede neprodleně změnu. Strávník odpovídá za škody 

způsobené vyzrazením hesla. 

2. Strávník bere na vědomí, že chybně zadané objednávky a objednávky doručené ŠJ po uzávěrce 

nebudou přijaty. 

3. ŠJ neodpovídá za nepřijaté zprávy v důsledku jakéhokoliv výpadku internetové sítě. 

4. Strávník bere na vědomí, že jídlo je určeno k okamžité konzumaci. 

5. Strávník bere na vědomí, že stravné se platí formou záloh (příklad stravné na září se platí v srpnu). 

Platby inkasem či jinou bezhotovostní formou musí být provedeny vždy k 15. dni v daném měsíci na 

účet u ČS. a.s. -  010 044 6691 /0800. Variabilní symbol je evidenční číslo strávníka – 

zjistíte u vedoucí ŠJ. 

6. Strávník bere na vědomí, že v případě neuhrazení platby stravného je žák ZŠ automaticky vyřazen 

ze stravování. Pokud se jedná o dítě MŠ, nesmí do uhrazení stravy navštěvovat MŠ.  

7. Strávník bere na vědomí, že odhlášky obědů se provádí osobně, telefonicky - 581 694 251, 

734 534 812, e-mailem (jídelna@zshustopece.cz) nebo přes portál www.strava.cz den předem do 

13,00 h. Návrat k odběru obědů po nemoci se hlásí den předem jedním z výše uvedených způsobů. 

8. Žák má nárok na státem dotované jídlo pouze v době pobytu ve škole ve dnech školního vyučování 

a první den neplánované nepřítomnosti ve škole (nemoc).  Další dny je možné se stravovat za plnou 

cenu oběda. 

9. Strávník potvrzuje podpisem, že je obeznámen/a s Vnitřním a Provozním řádem ŠJ a souhlasí 

s podmínkami stravování (webové stránky ZŠ Hustopeče nad Bečvou nebo u vedoucí ŠJ). Dále 

souhlasí, že výše uvedené údaje mohou být použity pro účely matriky ŠJ, dle § 2, vyhlášky č. 

364/2005 o vedení dokumentace a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

 

 

V ……………………………., dne …………..  ……………….….……………….  

        Podpis zákonného zástupce 

Jméno  a 

příjmení 

 Datum 

narození 

 Třída 

 

Bydliště 

 

 

 

Telefon, mobil  

 

e-mail 

Souhlas s inkasem na účet 

ZŠ Hustopeče nad Bečvou 010 044 6691 /0800 
Číslo účtu školní jídelny 

 

277 651 041/0300 
 

Číslo účtu strávníka 

 
                      / 

Celodenní strava 

     ANO              NE  
Platba  

 INK 

Platba  

  ÚČT 
KATEGORIE TŘÍDA 
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INFORMACE KE STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ 
 

 

Od 1. 1. 2017 má školní jídelna při Základní škole Hustopeče nad Bečvou zřízen vlastní 

bankovní účet pro platby za stravné ve školní jídelně. 

číslo účtu školní jídelny:   277 651 041/0300 

Úhrady za stravné provádějte od 1. 1. 2017 jednou z níže uvedených variant. 

Placení stravného 

1. Inkasním způsobem – nejvýhodnější  

 

Jestliže jste se rozhodli platit stravné inkasem z účtu, dohodněte si s Vaším peněžním ústavem 

„Souhlas s inkasem“ – ve prospěch sporožirového účtu u České spořitelny k 15. dni 

v měsíci.  

Nutno nahlásit souhlas s inkasem pro ČS  - číslo účtu – 010 044 6691 /0800 cílený 

na úhradu stravného s minimálním krytím (limit) na účtu:  

ZŠ - 600,- Kč; MŠ  -1 000,- Kč. 
V měsíci zřízení zaplatíte ve školní jídelně zálohu ZŠ – 600,- Kč nebo MŠ -1 000,- Kč, 

v dalších měsících pak jen skutečně projedenou stravu za předchozí měsíc. Po skončení 

školního roku, tzn. v průběhu července, provede školní jídelna vyúčtování a vrátí Vám 

případný přeplatek na Váš účet. 

Příkaz ke stažení inkasa bude vždy k 15. dni předešlého měsíce – zajistěte si dostatečné krytí. 

Po zřízení souhlasu s inkasem nahlaste ve školní jídelně Vaše číslo účtu, z kterého budou 

platby stahovány. 

2. Převodem z účtu strávníka na číslo účtu školní jídelny: 277 651 041/0300 

3. Hotovostní platby v jídelně. Finanční hotovost je možné ve výjimečném případě složit 

v pokladně školní jídelny. Platba musí být provedena nejpozději do 20. dne na další měsíc. 

Poznámka: 
Žák má nárok na státem dotované jídlo pouze v době pobytu ve škole ve dnech školního 

vyučování a první den neplánované nepřítomnosti ve škole (nemoc).  Další dny je možné se 

stravovat za plnou cenu oběda. Všichni žáci, děti budou mít automaticky na každý následující 

měsíc obědy objednané! Jedná se i o měsíc září následujícího školního roku. Zákonný 

zástupce žáka bere na vědomí, že v případě neuhrazení platby stravného je žák ZŠ 

automaticky vyřazen ze stravování. Pokud se jedná o dítě MŠ, nesmí do uhrazení stravy 

navštěvovat MŠ. 

Strávník, zákonný zástupce žáka, dítěte bere na vědomí, že odhlášky obědů se provádí 

osobně, telefonicky-581 694 251, 734 534 812, e-mailem (jídelna@zshustopece.cz)  nebo 

přes portál www.strava.cz den předem do 13,00 h. Návrat k odběru obědů po nemoci se hlásí 

den předem (den předem = den, kdy probíhá vyučování) jedním z výše uvedených způsobů. 

 

Hustopeče nad Bečvou, 12. 6. 2017    Mgr. Jaroslav Bečák 

         ředitel školy 
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