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PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ
Přihlašuji níže jmenovaného studenta/studentku k pravidelnému stravování ve školní jídelně při Základní
škole Blansko, Nad Čertovkou, příspěvková organizace počínaje školním rokem 2018/2019. Přihláška
platí po celou dobu studia nebo do doby písemného odvolání některé z dotčených stran.
Jméno a příjmení studenta(ky): …………………………………………...datum narození…………….
Škola:

třída/ročník:

Jméno a příjmení zákonných zástupců ( je-li strávník nezletilý):
1.

2.

Kontaktní adresa a telefon:

.

SOUHLAS

S

INKASEM

ÚHRADY STRAVNÉHO BUDU PROVÁDĚT (čitelně vyplňte číslo Vašeho účtu ):
Dávám tímto svolení k inkasu z mého bankovního účtu číslo:

_____________________ / ____

ve prospěch bankovního účtu Základní školy Blansko, Nad Čertovkou, příspěvková organizace (tj. účet zřízený pro
školní jídelnu) č.

19-4780020237 kód banky 0100

* (toto číslo nahlaste v bance, která vede Váš účet)

s účinností od _____________________

V Blansku dne _______________

Podpis zákonného zástupce
nebo zletilého studenta

_____________________________________

Podpis majitele bankovního účtu, dávajícího souhlas k inkasu:

_____________________________________

* tento způsob úhrady se od školního roku 2018/2019 týká i majitelů účtů v České spořitelně !!!

Zákonný zástupce nezletilého studenta,
zletilý student,
potvrzují tímto níže svým podpisem:
 správnost jimi písemně uvedených údajů a zavazují se, že neprodleně písemně ohlásí jejich
změny,
 převzetí níže uváděných písemných informací, a to:


Cena obědu (hradíte pouze náklady na potraviny, bez věcné a mzdové režie):
(Dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., vyhláška o školním stravování, v platném znění, jsou v příloze č. 2, jsou
uvedeny 4 věkové skupiny a stanoveny na nákup potravin finanční limity, a to Kč/den/strávník.
Věková skupina:

1.
2.
3.
4.

do 6 let

Finanční limity:
14,00 až 25,00 Kč

V ZŠ pro studenty stanoveno:
xxxxx

Záloha:
xxxxx

7 - 10 let

16,00 až 32,00 Kč

xxxxx

xxxxx

11 - 14 let

19,00 až 34,00 Kč

xxxxx

xxxxx

15 a více let

20,00 až 37,00 Kč

28,00 Kč

650,00 Kč



Majitelé bankovních účtů zadají trvalý příkaz k úhradě ve výši 650,- Kč na účet Základní školy
Blansko, Nad Čertovkou, příspěvková organizace (dále jen ZŠ), zřízený jen a pouze pro dotčenou
školní jídelnu, účíslo 19-4780020237/0100 Komerční Banka Blansko, jako variabilní symbol uvedou
datum narození strávníka (např. 5.června 1996 = 05061996), ve zprávě pro příjemce uvedou jméno
a příjmení strávníka. První příkaz k úhradě musí být zadán v srpnu 2018 - záloha na obědy.
Každá další úhrada musí být provedena vždy do 15. dne v měsíci, poslední platba v měsíci
květnu běžného roku ( obědy za červen budou hrazeny ze zálohy). Přeplatek stravného bude
vyúčtován 2x ročně a přeplatek vrácen v lednu a v červenci běžného roku.
Upozornění pro stávající strávníky: pokud máte zadán příkaz k úhradě s pozdějším datem,
nebo s jinou částkou, je nutné tento příkaz změnit tak, aby platba byla provedena vždy v plné výši
do 15. dne v měsíci!



Pokud nebudou obědy uhrazeny do 15. dne v měsíci, bude strávník vyloučen ze stravování,
a to do doby, než dojde k vyrovnání dlužné částky (viz vnitřní provozní řád školní jídelny) !



Níže podepsaný/á bere na vědomí, že v den nepřítomnosti se obědy odhlašují nejpozději v době
od 6,00 do 6,30 hod., viz vnitřní provozní řád školní jídelny).



Oběd, který nemohl být včas odhlášen a je zaplacen, např. v době nemoci, může být
mimořádně vydán do přinesených vlastních vhodných nádob, a to pouze první den
nepřítomnosti ve škole. Za každý další neodhlášený oběd v době nepřítomnosti je strávník
povinen uhradit oběd v plné výši včetně režie, tj. 70,- Kč
za oběd (viz vnitřní provozní řád
školní jídelny). Z tohoto důvodu je tedy povinností strávníka, nebo jeho zákonného zástupce,
informovat vedoucí stravování o předmětné nepřítomnosti ! Rizika spojená s dobou konzumace
obědu delší než 3 hodiny od jeho uvaření nese sám strávník.

Pozn.: V případě neuhrazení stravného dle shora uvedeného termínu je možné dlužnou částku výjimečně
uhradit v hotovosti přímo u vedoucí stravování.
Veškeré dotazy týkající se školního stravování vám zodpoví vedoucí školní jídelny při ZŠ.
Tel. 516 410 632.

V

dne

podpis zákonného zástupce nebo zletilého studenta:

