
 
Přihláška ke stravování – běžný účet 

 
 

Ev. číslo žáka, studenta = variabilní symbol ………………………….. (vyplní stravovna). 
 

 
Příjmení a jméno žáka, studenta, strávníka: …………………………………………, škola: ……………………., třída: ……………….. 
 
Datum narození žáka, studenta, strávníka: …………………………………………………………………………. 
 
Adresa žáka, studenta, strávníka, PSČ, místo, ulice, číslo: ………………………………………………………………………………… 
 
Bankovní spojení plátce, strávníka: ………………………………………….., č. účtu: …………………………………………………….. 
 

Bankovní spojení příjemce (školní jídelna): ČSOB, č. účtu: 182 142 594 / 0300. 
 
Telefonní číslo plátce, žáka, studenta, rodičů: …………………………………………………….. 
 
 
 
 
                                                                                                                                             …………………………………………….. 
                                                                                                                                                                   podpis rodičů 
 
 
 
 
Potvrzení peněžního ústavu o zřízení povolení k inkasu:                                                    ……………………………………………. 
                                                                                                                                                                   razítko, podpis 
 
                                                                                                                                              

 
 

Informace o placení a poplatku za ubytování pro strávníky jídelny DM při VOŠ a SZeŠ Tábor. 
 
 
 Strava a ubytování se platí prostřednictvím sporožirových, popř. jiných účtů. Platba bude hrazena zálohově z účtu 
k dvacátému dni v měsíci. Celodenní stravování na měsíc činí cca 1580,- Kč (snídaně a přesnídávka 21,- Kč, oběd 30,- Kč, 
svačina a 1. večeře 28,- Kč, možnost zakoupení, objednání 2. večeře v hodnotě 12,-Kč) a za ubytování 1350,- Kč. 
 Pro dojíždějící žáky, studenty činí měsíční částka stravného cca 600,- Kč. Je proto nutné, aby daná částka byla v den platby 
na Vašem účtu, jinak se platba neprovede. 
 

Pokyny: 
- v případě, že platbu budete hradit ze svého sporožirového účtu, předejte k potvrzení pobočce České spořitelny (ČS 

0800), kde máte účet a založte příkaz - souhlas k inkasu, 

- v případě, že platbu budete hradit z běžného účtu jiného peněžního ústavu, předejte k potvrzení příslušné bance 
(ČSOB 0300, KB 0100, GE NONEY 0600, atp.) a založte příkaz – souhlas k inkasu. 

- na přihlášku napište, zda chcete odhlásit oběd na první školní den. 
 
 

Přihlášku doručte na adresu: DM při VOŠ a SZeŠ, Tomkova 2159, 390 01 Tábor, nebo osobně v kanceláři 

stravovny školní jídelny nebo vhoďte do poštovní schránky na DM VOŠ a SZeŠ, nejpozději do 30. 7. 
 

 Stravovna bude inkasovat vždy dvacátého dne v měsíci zálohu na stravu a ubytování na následující měsíc a současně 
vyúčtovávat předcházející měsíc dle řádně odhlášené stravy. Žáci, studenti 1. ročníků stravující se od září, zadají povolení 
k inkasu první platby na 20. srpna. Pokud se platba z nějakého důvodu neprovede, strávník bude mít zablokovanou stravu do 
doby, než přijde zaplatit v hotovosti. 

Strávník byl seznámen s provozním řádem školní jídelny DM VOŠ a SZeŠ Tábor. 
 

Dotazy ve věci stravného zodpoví: p. Černá, p. Vrtišková – tele. č.: 398 998 849, 725 961 955. 
 


