ŠKOLNÍ JÍDELNA 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZÁPADNÍ 18, PLZEŇ

PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ- Z ŘAD VEŘEJNOSTI
Hotovost
PLATBA INKASEM Z BANKOVNÍCH ÚČTŮ NA ÚČET ŠKOLNÍ JÍDELNY : 235 303
PLATBA PŘEVODEM Z BANKOVNÍCH ÚČTŮ NA ÚČET ŠKOLNÍ JÍDELNY : 235

11/0100

303 11/0100

PŘÍJMENÍ, JMÉNO
BYDLIŠTĚ
TELEFON
E-MAILOVÁ ADRESA
ČÍSLO ÚČTU

VS

Potvrzuji správnost údajů a zavazuji se oznámit každou změnu týkající se stravování.
Zavazuji se dodržovat řád školní jídelny zveřejněný na vývěskách v objektu školní jídelny a
na www.zs1plzen.cz.
Pro všechny strávníky platí: Nevyzvednutá objednaná strava propadá bez nároku na náhradu.
Oběd je možno odhlásit telefonicky nejpozději do 14.00 den předem na následující den.

Informace pro platby stravného inkasem z bankovních účtů
1/ V bance zřídíte souhlas s inkasem z účtu. Variabilní symbol nevyplňujte. Platnost inkasa neomezujte datem ukončení. Souhlas
s inkasem zrušíte až s ukončením stravování.
2/ Vyplňte „Přihlášku ke stravování“, k ní přiložte doklad banky o zřízení inkasa. Ten může být vytvořen i elektronicky.
3/ Oba doklady odevzdejte v pokladně školní jídelny.
4/ Stravné je inkasováno zálohově – zpravidla 25. den. (Záloha na měsíc září je inkasována z účtů 25. srpna.)
5/ Inkasovaná záloha je násobkem stravovacích dnů příštího měsíce a ceny oběda. Pokud strávník neměl do dne zhotovení
inkasního příkazu odhlášené obědy, inkasuje se v plné výši. V případě odhlášených obědů bude záloha snížena
o odhlášky uplatněné do dne vyhotovení inkasa /včetně odhlášek na příští období/. Obědy odhlášené později, budou
odečteny při výpočtu inkasa na další měsíc.
Peníze za obědy odhlášené na konci května a během měsíce června, budou vyúčtovány k 30. 6. a vráceny na účet plátce
stravného v červenci.

Informace pro platby stravného převodem z účtu
1/ Vyplněnou a podepsanou přihlášku odevzdejte v pokladně školní jídelny.
Číslo účtu si poznamenejte pro vytvoření trvalého, případně k zadávání jednorázových příkazů v bance.
Variabilní symbol si vyžádejte v pokladně školní jídelny.
2/ Stravné se platí zálohově. To znamená, že pokud na kontě strávník nemá peníze, obědy

nemůže objednat.
3/ Vyúčtování záloh provádíme k 30.6. a jsou vráceny na účet plátce stravného v červenci.

V případě změny účtu má strávník povinnost odevzdat v pokladně ŠJ nově vyplněnou
přihlášku s aktualizovanými údaji.
Pokud se strávník nestravuje déle než 6 měsíců, je automaticky vyřazen z evidence školní
jídelny.
Datum zahájení stravování
______________________________________________

Podpis strávníka
_________________________________________

