
Informace k platbám obědů – bezhotovostní způsob 

Obědy lze od měsíce října 2018 platit jak v hotovosti (platbu stejně jako v minulosti přijímá vedoucí 

školní jídelny paní Richterová – v tomto směru k žádné změně nedochází) nebo nově – 

bezhotovostním způsobem, tzn. zadáním příkazu k převodu zálohové platby na účet školy.  

 Způsob realizace bezhotovostních plateb:  

1. Možnost realizace platby bezhotovostním způsobem je nejprve nutné předjednat s vedoucí 

školní jídelny paní Richterovou (tel. 417871044), která přidělí dítěti evidenční číslo, které 

bude současně sloužit jako variabilní symbol platby. Platbu bude možno realizovat buď 

jednorázovým příkazem (nutno zadávat každý měsíc) nebo trvalým příkazem. 

2. Klient s bankovním účtem bude platbu realizovat vždy do desátého dne v měsíci. 

3. Na příkazu k úhradě bude kromě účtu školy č. 2201500238/2010 uvedena částka odpovídající 

počtu obědů v daném měsíci (zálohová platba za celý měsíc), tuto částku vždy s předstihem 

rodičům sdělí vedoucí školní jídelny (lze ji též vypočítat jako součin ceny oběda a počtu 

pracovních dnů v měsíci), dále bude příkaz obsahovat variabilní symbol – číslo, pod kterým 

bude strávník (dítě) evidováno a dále v poznámce rodiče uvedou text : ZS-STRAVNE-a 

příjmení dítěte. 

4. Na trvalém příkazu k úhradě bude kromě účtu školy č. 2201500238/2010 uvedena částka 

odpovídající průměrnému počtu obědů v  měsíci (průměrná zálohová platba za  měsíc), tuto 

částku  sdělí vedoucí školní jídelny (lze ji též vypočítat jako součin ceny oběda a počtu 

objednaných obědů v měsíci), dále bude příkaz obsahovat variabilní symbol – číslo, pod 

kterým bude strávník (dítě) evidováno a dále v poznámce rodiče uvedou text : ZS-STRAVNE-a 

příjmení dítěte. 

5. Vyúčtování bude provedeno po skončení školního roku, tzn. v červenci a případný přeplatek 

bude odeslán na účet klienta.  

6. Kontrola došlých plateb bude prováděna vždy k třináctému dni  v měsíci. Klientovi, jehož 

platba nebude k tomuto dni na bankovním výpisu školy, nebude vydána strava.  

 

Ceny obědů platné k 1.10.2018 

Strávník 7-10 let   - 20,- Kč 

Strávník 11-14 let -  21,-Kč 

Strávník 15 a více let - 22,-Kč 

 

 

 



Přihláška ke stravování ve školní jídelně 
 
Jméno a příjmení žáka ………………………………………………………………datum narození ………………………… 
 
Evidenční číslo strávníka (doplní vedoucí ŠJ) ………………………………………………………………………………… 
 
Jméno a příjmení zákonného zástupce ………………………………………………………………………………………… 
 
Kontakt na zákonného zástupce (mobil, e-mail)…………………………………………………………………………… 
 

Prohlášení 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 sb., o ochraně 

osobních údajů v platném znění a ve smyslu článku 6 odst.1 písm. a) Nařízení EP a Rady EU č. 2016/679 (obecné 

nařízení o ochraně osobních údajů).  

Svůj souhlas dávám ZŠ a MŠ Kostomlaty pod Milešovkou  po dobu školní docházky mého dítěte.  Svůj souhlas 

mohu kdykoliv odvolat. 

 
 
V ………………………..…dne ……………….   ……………………………………………………………… 
        Podpis zákonného zástupce 

 

 
SOUHLASÍM SE ZPRACOVÁNÍM CITLIVÝCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI 

S BEZHOTOVOSTNÍM PŘEVODEM PLATEB ZA OBĚDY 
 

Údaje potřebné k vyúčtování (vrácení) přeplatku*:  

Jméno a příjmení žáka …………………………………………………evidenční číslo …………………………………………. 
 

Jméno a příjmení majitele účtu…………………………………………………………………………………..                                  
 
Číslo účtu…………………………………………………………………kód banky………………… ………………………………….. 
*Pokud se změní číslo Vašeho účtu, je potřeba tuto změnu nahlásit.                 

Prohlášení 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 sb., o ochraně 

osobních údajů v platném znění a ve smyslu článku 6 odst.1 písm. a) Nařízení EP a Rady EU č. 2016/679 (obecné 

nařízení o ochraně osobních údajů).  

Svůj souhlas dávám ZŠ a MŠ Kostomlaty pod Milešovkou  po dobu školní docházky mého dítěte.  Svůj souhlas 

mohu kdykoliv odvolat. 

V……………………………………….                                           Dne………………………………….. 

Podpis majitele účtu……………………………………… 

 


