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Bezhotovostní platby za stravování 
Co je třeba pro to udělat? 

 
 

1. V  bance, v níž máte zřízen svůj účet, zadat   
 

trvalý příkaz k úhradě od 20. 8. 2021 do 20. 5. 2022 
(období je nutno dodržet ) 

 
na  částku:  
                      I. skupina          
 celodenní       do 6-ti let*  /přesnídávka+oběd+svačina/             851,-Kč 
 polodenní       do 6-ti let*  /přesnídávka+oběd/   690,- Kč 
 
                      II.skupina 
 celodenní       nad 6 let*  /přesnídávka+oběd+svačina/      943,- Kč  
 polodenní       nad 6 let*  /přesnídávka+oběd/   759,- Kč 
  

           Na účet ZŠ a MŠ Palkovice 

           číslo účtu příjemce platby (naše zařízení):    181025978/0300 

 

 počáteční datum účinnosti  (datum příkazu k úhradě  ) :    20.08.2021 
           konečné datum účinnosti    (datum ukončení příkazu ) :    20.05.2022 
 
 

2. Vyplněný  formulář – přihláška ke stravování-  
            odevzdat v MŠ nebo u vedoucí škol. jídelny do 25.6.2021 
 
3. Trvalý příkaz: Do poznámky napište - jméno dítěte a třídu 

 
Variabilní symbol        - n e v y p l ň u j t e !!! 

 
Specifický symbol       - ČÍSELNÝ KÓD ŽÁKA  

 
Stravné se platí předem, nejpozději k 25.dni předchozího měsíce. V případě 
nezaplacení k 25.dni v měsíci, není možné se následující měsíc stravovat. 

 
Pokud  nemáte možnost zasílat platby z účtu je možné platit složenkou typu A. 

Podmínky jsou stejné  jako  přes účet. 
 

Pokud dítě ve školním roce (tj. od 1.9.2021 do 31.8.2022) dovrší věk  7 let,  spadá již do  
starší skupiny č. II. Podle vyhlášky 107/2008 Sb. v platném znění. 

 
Částka za přeplatky a odhlášenou stravu Vám bude převedena zpět  

na Váš účet 2x za školní rok /leden, červenec/. Pokud změníte v průběhu škol. roku číslo 
účtu, je nutné okamžitě tuto skutečnost nahlásit ved. školní jídelny 

 
 
V případě nejasností  kontaktujte ved.školní jídelny 
 paní Hlaváčovou na tel: 558 441 731 / 732 nebo email jidelna@zspalkovice.cz 

 



 2 

Přihláška ke školnímu stravování pro školní rok 2021/2022 

                 

Příjmení a jméno strávníka:…………………………............................................................. 

MŠ:  celodenní / polodenní / přesnídávka – zakroužkujte požadovanou skupinu docházky 

Třída: ……………..........…………………dat.narození………………………………………… 

Adresa bydliště:……………………………………………………………………………………. 

číslo účtu/kód banky (účet plátce):……………………………………………………  

variabilní symbol: ( n e v y p l ň o v a t ! )  

specifický symbol = číselný kód dítěte :…………………………………………....... 

částka:……………………………………………………………………………………….. 

Trvalý příkaz k úhradě zřízen s datem účinnosti od:           20.08.2021 

Trvalý příkaz je zřízen ve prospěch účtu (příjemce):     181025978/0300  

Poznámka: ( příjmení dítěte a oddělení)…………………………………………………………… 

Zákonný zástupce dítěte -  jméno........................................................................................ 

Kontakty - tel:.........................................email.............................................@..................... 

 
Stravné se platí předem, nejpozději k 25.dni předchozího měsíce. V případě 
nezaplacení k 25.dni v měsíci, není možné se následující měsíc stravovat. 

 

Zákonný zástupce dítěte čestně prohlašuje, že se seznámil s vnitřním řádem školní 

jídelny a již zadal výše zmíněný trvalý příkaz k úhradě a pokud dojde ke změně účtu, tuto 

skutečnost okamžitě nahlásí vedoucí školní jídelny. 

 
 
 

 
V……………………………    dne ………..……………. 
 
 
 
                                                                          …………………………………………… 
    
                                                                           podpis zákonného zástupce strávníka 
    
 

Tuto část oddělte a vraťte vyplněnou zpět! 


