
Základní škola
Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace

Máchova 1110, 294 21 Bělá pod Bezdězem, tel/fax 326 701 496, 326 702 295
E-mail: zs@zsbela.cz, www.zsbela.cz

PŘ I H L Á Š K A  K E  S T R A V O V Á N Í
                         

Školní jídelna Základní školy Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace

jméno a příjmení strávníka:

adresa:

třída rodné číslo

telefon domů

otec – telefon do zaměstnání:

matka – telefon do zaměstnání:

Závazně přihlašuji své dítě na obědy v těchto dnech týdne od dne: ………………………

Zakroužkujte požadované dny

PO ÚT ST ČT PÁ

Datum podpis



Platí pro klienty České spořitelny – platba inkasem

Svolení k inkasu
                             

Souhlasím s inkasem ke sběrnému účtu  Základní  školy Bělá  pod Bezdězem, příspěvkové
organizace číslo 0101204221/0800 

s platností od: 

jméno a příjmení žáka (strávníka): ……………………………………………… třída ............

adresa strávníka: ........................................……………………………………………………..

vlastník sporožirového účtu: ……………………………………………………………………

bankovní spojení: ……………………………………………………………………………….

specifický symbol: ……………………………………………………………………………

jméno a příjmení zákonného zástupce: ………………………………………………………..

podpis zákonného zástupce: ………………………………………………………………….

Potvrzujeme, že si klient zavedl souhlas k inkasu na sběrný účet Školní jídelny Základní školy
Bělá pod Bezdězem, příspěvkové organizace – číslo účtu 0101204221/0800

Potvrzení České spořitelny:

datum razítko podpis



Platí pro klienty České spořitelny – platba trvalým příkazem
Platí pro klienty jiných peněžních ústavů než ČS – platba trvalým příkazem

Souhlas se zřízením trvalého příkazu 
                             

Žádám o zřízení trvalého příkazu k platbě na běžný účet 484450349/0800 

s platností od: 

jméno a příjmení žáka (strávníka): ……………………………………………… třída ............

adresa strávníka: .......................................……………………………………………………..

vlastník účtu: ……………………………………………………………………………………

bankovní spojení: ……………………………………………………………………………….

specifický symbol: ……………………………………………………………………………

variabilní symbol (= rodné číslo strávníka, píše se bez lomítka) ………………………….

jméno a příjmení zákonného zástupce: ………………………………………………………..

podpis zákonného zástupce: …………………………………………………………………….

Potvrzujeme, že si klient zavedl: 
trvalý  příkaz  k platbě  na  běžný účet  Školní  jídelny Základní  školy  Bělá  pod Bezdězem,
příspěvkové organizace – číslo účtu 484450349/0800 

Potvrzení peněžního ústavu (ČS) nebo ústřižek Potvrzení k trvalému příkazu:

datum razítko podpis
 
Upozorňujeme  klienty  Poštovní  spořitelny  (Česká  pošta),  že  na  přepážce  potvrzení
nebudou vystavována,  klient  obdrží  ústřižek  Potvrzení  k trvalému  příkazu,  který  je
dostačujícím dokladem



Základní škola
Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace

Máchova 1110, 294 21 Bělá pod Bezdězem, tel/fax 326 701 496, 326 702 295
E-mail: zs@zsbela.cz, www.zsbela.cz

Informace pro strávníky (zákonné zástupce strávníků)

Možnosti způsobu platby obědů:

1. Souhlasem s inkasem  z vlastního účtu u České spořitelny
Číslo sběrného účtu Školní jídelny Základní školy Bělá pod Bezdězem 0101204221/0800
Vyúčtování obědů je prováděno neprodleně. 

2. Trvalým příkazem z vlastního účtu se splatností k 15. dni každého měsíce 
Číslo běžného účtu Školní jídelny Základní školy Bělá pod Bezdězem 484450349/0800
Vyúčtování obědů je prováděno 2 x ročně.
Platbu je nutné uhradit vždy k 15. dni předešlého měsíce ve výši níže uvedené zálohy:

Kategorie
Cena 

za 1 oběd
Pevná záloha při počtu obědů v týdnu:

1 oběd 2 obědy 3 obědy 4 obědy 5 obědů
žák I (7–10) 21 84 168 252 336 420

žák II (11–14) 23 92 184 276 368 460
žák III (15–18) 24 96 192 288 384 480

Cena obědů platí od     1. 01. 2012  

Trvalý příkaz se zadává na dobu určitou, tzn. od 15. 08. do 15. 05. každého školního roku.
Vrácení přeplatku se poukazuje v měsíci lednu a červenci každého roku nebo při ukončení
stravování. Pokud není příkaz na dobu prázdnin zrušen, bude přeplatek, který tímto vznikne,
vyúčtován v lednu příštího roku.

Další informace:

Každý strávník má v paměti počítače vedeno vlastní konto pod rodným číslem, proto nelze v
případě sourozenců platit jednou platbou. Platí zásadně: jeden strávník = jedna platba = jedno
rodné číslo jako variabilní symbol. 
Variabilní symbol =  rodné číslo strávníka - píše se bez lomítka. 
Konstantní symbol:  0558.
Pokud by stav konta neodpovídal ceně jednoho oběda, oběd nebude vydán.

V Bělé pod Bezdězem 5. 12. 2011

Alena Tůmová
vedoucí školní jídelny

tel. 326701336
alenatumova@zsbela.cz



Základní škola
Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace

Máchova 1110, 294 21 Bělá pod Bezdězem, tel/fax 326 701 496, 326 702 295
E-mail: zs@zsbela.cz, www.zsbela.cz

PODMÍNKY STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELN Ě

ZÁKLADNÍ ŠKOLY B ĚLÁ POD BEZDĚZEM

                       

1. Strávník musí být řádně přihlášen.
2. Obědy musí být zaplaceny předem a to minimálně 24 hodin před vydáním stravy (den

předem). K platbě se používá bezhotovostní forma platby (inkaso, trvalý příkaz).
3. Odhlašování obědů se provádí minimálně den předem.
4. Odhlášky obědů se mohou provádět ústně nebo telefonicky v kanceláři školní jídelny

(326701336) nebo pomocí objednávkového boxu.
5. Strávník je povinen při odběru jídla předložit vlastní čipovou kartu.
6. Přihlášky  a  odhlášky  obědů  jsou  zásadně  věcí  strávníka  nebo  jeho  zákonného

zástupce.
7. Školní jídelna neručí za neodebrání zaplacených a neodhlášených obědů. 
8. Při  onemocnění  strávníka  smí  být  strava  odebrána  pouze  první  den  nemoci  do

jídlonosičů, poté, jestliže nedochází strávník v této době do školy, nemá na odebrání
stravy za zvýhodněných podmínek nárok (§ 122 zákona č. 561/2004 ve znění zákona
č. 217/2007 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání, v platném znění, a dle § 4, odst. 9 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním
stravování, v platném znění). Případný další odběr stravy je možný pouze za plnou
cenu.

9. Přeplatky  stravného  se  poukazují  na  účet  strávníka  neprodleně  každý  měsíc  (při
souhlasu s inkasem), v měsících lednu a červenci (při platbě trvalým příkazem) nebo
po ukončení stravování.

10. Přihlášení strávníci  jsou 15. 08.  automaticky přihlášeni  na další  školní  rok,  pokud
přihlášení strávníka nebylo zrušeno do 30. 06. u vedoucí školní jídelny (k 30. 06. je
zrušeno přihlášení všech vycházejících žáků  devátého ročníku).  K 15. 08.  jsou též
elektronicky uskutečněny převody plateb za strávníky na měsíc září (sporožiro, trvalý
příkaz).

11.Pro žáky nastupující do 1. ročníku:  Přihlášku ke stravování Školní  jídelny Základní
školy  Bělá  pod  Bezdězem  je  vhodné  odevzdat  do  konce  května  vedoucí  ŠJ
k zaregistrování (první platbu lze uhradit v hotovosti na začátku září u vedoucí ŠJ).

V Bělé pod Bezdězem 5. 12. 2011

Mgr. Jiří Šíma
ředitel školy

Vyřizuje: Alena Tůmová, vedoucí školní jídelny (tel. 326701336), alenatumova@zsbela.cz


