Úhrada stravného z běžného účtu
Je nutné zavést trvalý příkaz na danou částku tak, aby byly peníze na účtu vždy předchozí měsíc, než
se žák začne stravovat. např. 25. září bude placeno stravné na říjen. K 25. srpnu je třeba zaplatit na září
příští školní rok.
Dítě má obědy přihlášeny automaticky každý měsíc i po prázdninách (podzimních, vánočních, letních,
jarních) tzn. i příští školní rok hned první školní den!!!! Je nutné odhlašovat nepřítomnost dítěte
v době školního vyučování (nemoc, dovolená atd.) ve školní jídelně na telefon. číslo: 318821417 den
dopředu do 15 hod. Celostátní prázdniny a ředitelské volno je automaticky odhlášeno.
Přeplatky stravného budou vráceny na konci školního roku – tj. začátkem července. Během letních
prázdnin je možné příkaz zastavit, je nutné ale dbát na to, aby k 25. srpnu byly na účtu peníze na září další
školní rok. V případě, že nezastavíte platební příkaz během letních prázdnin budete mít na stravném větší
přeplatek.
Ukončení platby z účtu je nutné oznámit školní jídelně, nestačí pouze zastavit platební příkaz
v bance!!!! Pokud nám neoznámíte ukončení stravování, budeme nuceni stravné vymáhat!
Jinak než od Vás se o ukončení stravování Vašeho dítěte včas nedozvíme!!!!!
Až po odevzdání potvrzené přihlášky na úhradu stravného z běžného účtu a po přidělení variabilního
symbolu (evidenční číslo strávníka) bude žák převeden na tento druh platby.

Přihláška na stravování – ostatní banky

Přihláška na stravování – ostatní banky

Jméno..............................................................

Jméno...................................................................

Třída...............................................................

Třída....................................................................

Adresa............................................................

Adresa..................................................................

Číslo účtu.......................................................

Číslo účtu ……………………………………

Variabilní symbol ………………..

Variabilní symbol ................................

Razítko banky...............................................

Razítko banky.......................................................

Datum nástup.na strav. ...............................

Datum nástup.na strav. .......................................

Tel domu........................................................

Tel. domu...............................................................

Tel. do zaměstnání..........................................

Tel. do zaměstnání................................................

Zavazuji se, že ukončení stravování
nahlásím školní jídelně písemně!

Zavazuji se, že ukončení stravování
nahlásím školní jídelně písemně!

Podpis rodičů...................................................

Podpis rodičů …………………………………..

Trvalý příkaz na …….. Kč k 25. dni předem

Trvalý příkaz na……….Kč k 25. dni předem

Číslo účtu ŠJ – 524852319/0800

číslo účtu ŠJ – 524852319/0800

