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PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ VE ŠJ ZŠ HUSTOPEČE NAD BEČVOU 

žáci základní školy  

 

Školní rok: ……………… 

Vyplní pracovník ŠJ 

 

Důležitá ustanovení: 

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

2. Strávník bere na vědomí, že stravné se platí formou JISTINY, jejíž výše je 800 Kč. 

Jistina se uhradí v srpnu na měsíc září (pro nákup potravin na daný měsíc).  

Na začátku měsíce října proběhne vyúčtování odebraných obědů za září, čímž se opět dorovná 

jistina do původní částky.  

Platby inkasem či jinou bezhotovostní formou musí být provedeny vždy v termínu od 1.-10. 

dne v daném měsíci na účet u FIO BANKY – číslo účtu 277651041/2010. Variabilní 

symbol je evidenční číslo strávníka – zjistíte u vedoucí ŠJ. 

3. Strávník bere na vědomí, že odhlášky obědů se provádí osobně, emailem 

(jídelna@zshustopece.cz), přes portál www.strava.cz nebo telefonicky – 581 694 251, 

734 534 812 den předem do 12,30 h. Přihlášení k odběru obědů po nemoci se hlásí den 

předem jedním z výše uvedených způsobů. 

4. Žák má nárok na státem dotované jídlo pouze v době pobytu ve škole a první den 

neplánované nepřítomnosti ve škole (nemoc). První den neplánované nepřítomnosti si jídlo 

vyzvedne do vlastních jídlonosičů v době 12,00 – 12,30 hod. přímo ve škole. Další dny je 

možné se stravovat za plnou cenu oběda. 

5. 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, zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 

údajů a nařízením EU 2016/679 (GDPR). 
 

Jméno a příjmení zákonného zástupce žáka:______________________________ 

 

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

        Podpis zákonného zástupce 

 

Jméno  a 

příjmení 

 Datum 

narození 

  

 

Bydliště 

 

 

 

Telefon, mobil  

 

e-mail 

Souhlas s inkasem na účet 

ZŠ Hustopeče nad Bečvou 277 651 041/2010 
Číslo účtu školní jídelny 

 

277 651 041/2010 
 

Číslo účtu strávníka 

 
                      / 

Celodenní strava 

     ANO              NE  
Platba  

 INK 

Platba  

  ÚČT 
KATEGORIE  
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INFORMACE KE STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ 
 

Vážení rodiče, strávníci, všechny platby budou probíhat bezhotovostně prostřednictvím čísla 

účtu školní jídelny:  

277 651 041/2010 

 

Úhrady za stravné provádějte 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 účtu ŠJ do 10. dne v měsíci. Variabilní symbol je 

evidenční číslo strávníka – zjistíte u vedoucí ŠJ. 

 

Je nutno nahlásit souhlas s inkasem pro FIO BANKU - číslo účtu – 277 651 041/2010 cílený 

na úhradu stravného s minimálním krytím (limit) na účtu do maximální částky: 800 Kč. 

 

V měsíci srpnu je nutno uhradit jednorázovou jistinu – 800 Kč na měsíc září (pro nákup 

potravin). Na začátku měsíce října (a další měsíce) proběhne vyúčtování odebraných obědů za 

září, čímž se dorovná jistina do původní částky = uhradí se skutečně projedená strava za 

předchozí měsíc. 

 

Po zřízení souhlasu s inkasem, nahlaste (vyplňte v přihlášce) ve školní jídelně Vaše číslo účtu, 

z kterého budou platby od října stahovány – viz. přihláška. 

 

2. Převodem z účtu strávníka=přímá platba na číslo účtu ŠJ: 277 651 041/2010. 

Platbu za projedené období, prosíme uhradit do 10. dne aktuálního měsíce. 

 

Informace k vyúčtování stravného 
Po skončení školního roku (školní rok v ZŠ končí k 30.6. daného roku), tzn. začátkem 

července, provede školní jídelna vyúčtování a vrátí Vám na vyžádání případný přeplatek na 

Váš účet. Jinak se jistina přesouvá na další školní rok.  

 

Poznámka: 
Žák má nárok na státem dotované jídlo pouze v době pobytu ve škole 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. Strávník, zákonný zástupce žáka, dítěte bere na vědomí, že odhlášky 

obědů se provádí osobně, emailem (jídelna@zshutopece.cz), přes portál www.strava.cz nebo 

telefonicky – 581 694 251, 734 534 812 den předem do 12,30 h. Přihlášení k odběru obědů po 

nemoci se hlásí den předem jedním z výše uvedených způsobů. 
  

 

Hustopeče nad Bečvou, 1. 2. 2022        Mgr. Jaroslav Bečák 

          ředitel školy 
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