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Informace ke stravování - oběd 
 
Platba za stravné je prováděna výhradně bezhotovostně prostřednictvím sporožirových, postžirových a 

běžných účtů měsíčně dopředu. Pokud se Váš syn (dcera) bude stravovat ve školní jídelně, je nutné 

první splátku uhradit již v měsíci srpnu 2020 (na měsíc září 2020). Zálohy budou vyúčtovány vždy  

1x ročně po ukončení školního roku, v měsíci červenci.  
 
Pro oběd1 je stanovena záloha:    670,- Kč/měsíčně  
1)

   Finanční limit potravin pro oběd je 32,- Kč  

 
Pro uskutečnění platby je nutno:  

1) Zadat si u svého peněžního ústavu částku ve výši 670,- Kč ke stanovení trvalého příkazu k úhradě. 

Trvalý příkaz zadejte tak, aby částka na stravu byla stahována vždy 1x měsíčně a došla na náš účet 

nejpozději do 25. dne v měsíci!! Trvalý příkaz si stanovte tak, aby poslední záloha na stravu  

ve šk.r. 2020/2021 byla připsána na náš bankovní účet v měsíci květnu 2021 (na červen 2021).  

2) Bankovní spojení: číslo účtu naší školy: 118 359/0300.  

3) Variabilní symbol uveďte: …………………… (kvůli identifikaci platby)  

 
 
V Ostravě dne 14. 4. 2020      Ing. Pavel Zubek v. r.  

      ředitel školy  
zde odstřihněte a odešlete zpět 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

PŘIHLÁŠKA NA STRAVOVÁNÍ ŽÁK Ů - OBĚD 

Jméno a příjmení strávníka (žáka):  …………………………………………. 

Jméno a příjmení plátce:   ………………………………………….  

Výše platby: 670,- Kč  

Číslo Vašeho bankovního účtu: ……………………………………… Kód banky: ……………….  

Variabilní symbol: …………………  

Svým podpisem zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák stvrzuje, že byl seznámen  

s vnitřním řádem školní jídelny.  

Obědy Vám budou po obdržení platby automaticky nahlášeny a máte možnost si je odhlásit den předem 

do 10.30 hod.  

Podpis zákonného zástupce (popř. zletilého žáka): ………………………………………. 


