
           Přihláška ke stravování školní rok 20.. / 20.., školní jídelna nám. 9. května 8, Boskovice 

                             JE PLATNÁ PO CELOU DOBU ŠKOLNÍ DOCHÁZKY 

 

Jméno a příjmení žáka:……………………………………………Datum narození:……………….    

 

Bydliště:…………………………………………………………... Třída:…………………………… 

Matka ( jméno a příjmení, telefon, e-mail ) 

 

.................................................................................................................................................................. 

Otec ( jméno a příjmení, telefon, e-mail ) 

 

…………………………………………………………………………………………………………... 

 

Cena oběda:                    I.  kategorie    7-10 let                             25,- Kč 

                                        II. kategorie  11-14 let                            27,- Kč 

                                        III. kategorie 15 a více let                       28,- Kč 

 

 

 

Zálohy na stravování budou vybírány pouze inkasní platbou, proto je třeba jednorázově nastavit 

v pobočce Vaší banky nebo přes internetové bankovnictví povolení inkasa  ( souhlas s inkasem). 

Banka jednou měsíčně  - vždy ke 20. dni v měsíci strhne zálohu 600,- Kč (první platba bude 

stržena v srpnu na měsíc září a poslední v květnu na měsíc červen). 

Strávník bude přihlášen po zaplacení zálohy. 

Vyúčtování záloh bude provedeno za celý školní rok v měsíci červenci a přeplatky vráceny na 

bankovní účty. 

 

Číslo účtu  pro nastavení příkazu k inkasu :  153403740/0300 

 
 

 

Vyplňte číslo Vašeho účtu: 

                                                                   

…………………………………………………… / ……………………. 

 

 

Žák si zakoupí čip, kterým se denně prokazuje. Cena čipu je 115,- Kč. Při ztrátě si musí žák koupit 

nový čip. Pokud žák čip zapomene, dostane od vedoucí stravování náhradní stravenku. Čip slouží po 

celou školní docházku a je nevratný. Provozní řád školní jídelny na zs.boskovice.cz 

Vaříme dva druhy oběda, volbu oběda lze měnit v objednávkovém boxu nebo na www.strava.cz, 

přihlašovací údaje vydá vedoucí stravování.  

Odhlašovat obědy lze nejpozději jeden den předem do 12 hodin (telefon-záznamník, e-mailem 

vedouci.stravovani@zsbce.cz). První den nemoci mají rodiče možnost odebrat oběd do jídlonosiče 

před hlavním výdejem v 11,30 hod. Po dobu nepřítomnosti žáka je nutné obědy odhlásit. Oběd za  

zvýhodněnou cenu ( rodič platí pouze cenu potravin ) má žák pouze při pobytu ve škole. Telefon 

na vedoucí stravování 516 802 298. Přes internet lze odhlašovat obědy a volit 2 dny předem. 

 

 

Potvrzuji, že jsme se seznámili s pokyny ke stravování a provozním řádem. 

 

 

 

V Boskovicích dne…………………………………………………………… 

 

Podpis zákonného zástupce…………………………………………………. 

http://www.strava.cz/
mailto:vedouci.stravovani@zsbce.cz


Informace potřebné k nastavení povolení inkasa (souhlas s inkasem): 

 

číslo účtu příjemce platby (číslo protiúčtu):  153403740  

kód banky:       0300  

limit jednotlivé platby:     600,-- Kč/strávník 

frekvence:       měsíčně 

platnost od:       nejpozději 19. 8 . 2020  

 
 

 

 

Informace potřebné k nastavení povolení inkasa (souhlas s inkasem): 

 

číslo účtu příjemce platby (číslo protiúčtu):  153403740  

kód banky:       0300  

limit jednotlivé platby:     600,-- Kč/strávník 

frekvence:       měsíčně 

platnost od:       nejpozději 19. 8. 2020  

 
 

 

Informace potřebné k nastavení povolení inkasa (souhlas s inkasem): 

 

číslo účtu příjemce platby (číslo protiúčtu):  153403740  

kód banky:       0300  
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frekvence:       měsíčně 
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Informace potřebné k nastavení povolení inkasa (souhlas s inkasem): 
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