
Přihláška ke stravování ve školní jídelně DM při VOŠ a SZeŠ Tábor 

 

Evidenční číslo strávníka = variabilní symbol……………………………………………………(vyplní stravovna) 

Příjmení a jméno strávníka:…………………………………………………………………,škola:…………………………………,třída:……………. 

Datum narození:……………………………………………………. 

Adresa trvalého bydliště:………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Bankovní spojení plátce, strávníka:……………………………………………………,č. účtu:……………………………………………………….. 

Bankovní spojení příjemce (školní jídelna):  ČSOB, č. účtu: 182 142 594/0300 

Příjmení a jméno rodičů, zák. zástupce:…………………………………………………………………………………………………………………… 

Tel. číslo rodičů, zák. zástupce:………………………………………………………………………………………………………………………………… 

OBĚD NA PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN    ANO / NE  *) 

 

Svým podpisem stvrzuji správnost údajů. 

Strávník byl seznámen s provozním řádem školní jídelny DM VOŠ a SZeŠ Tábor (zveřejněn na www.szestabor.cz a 

v prostorách školní jídelny) 

 

 

V………………………dne………………………..                                             ……………………………………….. 

                                                                                                                                                        Podpis rodičů, zák. zástupce 

 

Informace o placení a poplatku za ubytování pro strávníky jídelny DM při VOŠ a SZeŠ Tábor 

Celodenní stravování činí 104,- Kč (snídaně a přesnídávka 28,- Kč, oběd 40,- Kč, svačina a 1. večeře 36,- Kč, možnost 

zakoupení 2. večeře v hodnotě 13,- Kč), ubytování 1350,- Kč/měsíc.                                                                                              

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, zadávají 

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. 

Celodenní stravování + ubytování – nastavte minimální limit inkasa 4000,- Kč 

Pouze obědy – nastavte minimální limit inkasa 1000,-Kč                                                                                              

Přihlášky a odhlášky stravy se přijímají v pracovní dny den předem, nejpozději do 13:45 hod. 

Veškeré změny (změna čísla účtu, ukončení stravování apod.) je nutno neprodleně oznámit v kanceláři školní 

jídelny. 

Přihlášku doručte na adresu: DM při VOŠ a SZeŠ, Tomkova 2159, 390 02 Tábor, osobně v kanceláři stravovny školní 

jídelny nebo vhoďte do poštovní schránky na DM VOŠ a SZeŠ, nejpozději do 30.7. 

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

*) nehodící se škrtněte  

Uvedené údaje podléhají ochraně osobních údajů dle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) 

http://www.szestabor.cz/


 

 

  

 

 

  


