
Základní škola a Mateřská škola Besednice, Školní 228, 38281 Besednice 

www.zsbesednice.cz 

 

Přihláška ke školnímu stravování 

 
Dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. O školním stravování 

Přihlašuji svou dceru / syna................................................................... 

Datum narození …............................. 

Mailová adresa zákonného zástupce ………………………….. 
ke školnímu stravování v ZŠ a MŠ Besednice na celou školní docházku. 

 

Dle vnitřního řádu školní jídelny je nutné při ukončení stravování v naší jídelně strávníka písemně 

odhlásit. Netýká se žáků 9. třídy – odhlašujeme automaticky při ukončení školní docházky.  

 

Osobní údaje budou využívány v souladu se zákonem o stravování č. 561/2004 Sb. A vyhlášky 

ministerstva školství č. 107/2005 Sb. pouze k evidenci a stanovení výše stravného dle věkové 

kategorie a finančních limitů. 

 

Úhrada je: -  inkasní - škola na základě písemného souhlasu zákonného zástupce bude inkasně 

strhávat stravné každý měsíc, vždy k 20. dni v měsíci na měsíc následující. Zákonný zástupce se 

zavazuje dodržet předepsaný limit v daném termínu. 

Neuhrazení plateb se posuzuje dle § 35 zákona 561/2004 Sb. (důvod pro vyloučení ze stravování). 

Vnitřní řád školní jídelny je umístěn na stránkách školy www.zsbesednice.cz a v prostorách jídelny. 

Podpisem této přihlášky potvrzuje zákonný zástupce, že byl seznámen s tímto řádem. 

 

 

Svolení k inkasu: 

Jméno dítěte …........................................................... 

pan/paní …................................................................. dává souhlas, 

aby z jeho účtu (č.účtu a kód banky) ..................................................... 

byla prováděna inkasní platba za stravné na účet ZŠ a MŠ 0580530349/0800 

 

1. limitní(maximální) částka činí: 3-6 let  1100,- Kč/měsíčně na dítě(1200 7 a více let) 

                                                  7-10 let 700,- Kč/ měsíčně na dítě        

                                                  11-14 let 800,- Kč/ měsíčně na dítě 

                                                  15- více let  800,- Kč/měsíčně na dítě 

2. Četnost možnosti provést převedení platby za stravné: 1krát v měsíci 

3. Termín provedení inkasního převodu k 20. dni v měsíci. 

4. Účinnost od 20. 8. 2021 

 

 

 

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

podpis zákonného zástupce dítěte 

 

 

 

Prosím odevzdat v kanceláři ŠJ a aktivovat příkaz k inkasu na vašem účtu. 

Případné dotazy zodpoví Šindelířová Martina osobně od 7:00 do 11:00, 

telefonicky 778015831 od 7:00 do 15:00 nebo mailem jidelna@zsbesednice.cz . 
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