
 
PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ ve školní jídelně 

Základní školy Ostrava – Zábřeh, Horymírova 100, příspěvkové organizace  
bezhotovostní úhrada stravného inkasem 

 
 
Příjmení a jméno žáka (strávníka):  ...................................................................................................... 

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

Jméno a příjmení zákonného zástupce:  ……………………….................................................................... 

Telefon: ...............................  Emailová adresa …………………………………………………..… 

Přihlašuji své dítě ke stravování od …………………………do doby zrušení strávníkem  
 
  Obědy   ano   ne 
  Svačiny   ano   ne 
 
Bezhotovostní platební styk formou svolení k inkasu z účtu. První platba Vám bude stažena z účtu v prvním týdnu září 
zálohově ve výši 1200,-Kč. Další platba bude v prvním týdnu října stažena ve výši podle skutečně odebrané stravy 
v měsíci září. Po skončení stravování Vám budou vráceny přeplatky na Váš účet. V září dalšího školního roku bude 
vaše dítě automaticky přihlášeno ke stravě. V případě, že nemáte zájem o stravování, musíte dítě ve ŠJ osobně 
odhlásit!!! 
 
Ve Vaší bance je nutno založit svolení k inkasu ve výši 1.500,-Kč /pro případ navýšení stravného/ a tuto přihlášku 
podepsanou vrátit vedoucí ŠJ ZŠ, kde Vám budou zodpovězeny případné dotazy. Vyplněnou a podepsanou přihlášku 
můžete zaslat také na email jidelna@zshorymirova.cz.  
 

 

číslo Vašeho účtu, včetně bankovního spojení 
 
název banky (peněžního ústavu) 

 

Účet školní jídelny Základní školy Ostrava – Zábřeh, Horymírova 100  
43-7138740257/0100  
Komerční banka, pobočka Ostrava – Hrabůvka, Horní ul. 

 
K odběru stravy je nutné zakoupit stravovací čip za 115,-Kč. Odhlašovat stravu je možno přes internet na adrese 
www.strava.cz, a to do 13.00 hod. předchozího dne. 
 
 
Svým podpisem stvrzuji, že jsem přihlášku řádně přečetl (a), všemu porozuměl (a) a s obsahem souhlasím. Také 
jsem byl informován o vydání vnitřního řádu ŠJ na webových stránkách školy a s podmínkami stravování souhlasím. 
Rovněž souhlasím s využitím zde uvedených osobních údajů pro evidenci stravovaných žáků ve školní jídelně 
Základní školy Ostrava - Zábřeh, Horymírova 100, příspěvkové organizace a potvrzuji souhlas s níže uvedenými 
podmínkami: 
 

- výše zálohy (jistiny) na stravné činí 1 200 Kč  
- v případě odhlášené stravy bude snížena záloha stravného na další měsíc 
- kontrola dostatku finančních prostředků na účtu k provedení inkasa platby za stravné 
- v případě neprovedení platby inkasem, musí být stravné neprodleně uhrazeno buď bezhotovostním 

převodem nebo v hotovosti v kanceláři vedoucí ŠJ ZŠ denně od 7:30 do 8:00hod.   
- kontakt  - vedoucí ŠJ tel. 599 524 855, mobil 724 064 933              

 
 
 
 
V Ostravě………………………….…     podpis……………………..…………..                                                                                                  

mailto:jidelna@zshorymirova.cz
http://www.strava.cz/

