
                       Informace o placení stravného trvalým příkazem nebo hotovostně 

Je třeba zadat Vaší bance trvalý příkaz ve prospěch účtu č.000035-2000726329/0800 

ve výši:2. věková skupina žáci 7-10 let, měsíční záloha 616,- Kč (cena obědu 28,- Kč x 22) 

             3. věková skupina žáci 11-14 let, měsíční záloha 660,- Kč (cena obědu 30,- Kč x 22) 

             4. věková skupina  žáci 15 let a výše, měsíční záloha 682,- Kč(cena obědu 31,-Kčx22) 

Variabilní symbol: číslo strávníka sdělí vedoucí školní jídelny 

Trvalý příkaz zadejte s termínem splatnosti 25. každého měsíce – počínaje srpnem!!! 

(prvňáčci a nové děti si zadávají trvalé příkazy v září!!!) 

V červnu a červenci je třeba trvalý příkaz zrušit!!! 

2 x ročně budou na Váš účet vráceny přeplatky z vyúčtování stravného: v lednu 09-12 měsíc, 

v červenci 01-06 měsíc. 

Obědy odhlašujeme do 8:00 ráno na telefonu 281 932 141 nebo emailem: 

jidelna@zsdolnipocernice.cz 

                                                                                                    Variabilní symbol ……… 

---------------------------------------prosíme odstřihněte a vraťte------------------------------------- 

                                       ZŠ Dolní Počernice- Národních hrdinů 70 

                              Přihláška k placení stravného školního roku 2019 - 2020 

   Jméno žáka:…………………………………………..Datum narození:……………………. 

   Bydliště:……………………………………………………………….Třída:……………..... 

   Telefon zák. zástupce:………………………….Variabilní symbol( vyplní ved. ŠJ):……… 

   Platit stravné budeme:  Hotovost………………Trvalý příkaz…………………………….. 

   Platba bude provedena z účtu číslo:…………………………………kód banky:……….. 

   Datum začátku stravovaní………Podpis zákonného zástupce (rodiče):…………………… 

   Potravinové omezení: Ano:………………………….Ne:……………………………………. 

 

                          Informace o placení stravného trvalým příkazem nebo hotovostně  

Je třeba zadat Vaší bance trvalý příkaz ve prospěch účtu č.000035-2000726329/0800 

ve výši: 2. věková skupina žáci 7-10 let, měsíční záloha 616,- Kč (cena obědu 28,- Kč x 22) 

              3.věková skupina žáci 11-14 let, měsíční záloha 660,- Kč (cena obědu 30,- Kč x 22) 

              4.věková skupina žáci 15 let a výše,měsíční záloha 682,-Kč(cena obědu 31,- Kč x 22) 

Variabilní symbol: číslo strávníka sdělí vedoucí školní jídelny 

Trvalý příkaz zadejte s termínem splatnosti 25. každého měsíce – počínaje srpnem !!! 

(prvňačci a nové děti si zadávají trvalé příkazy v září!!!) 

V červnu a červenci je třeba trvalý příkaz zrušit!!! 

2 x ročně budou na Váš účet vráceny přeplatky z vyúčtování stravného: v lednu 09-12 měsíc, 

v červenci 01-06 měsíc. 

Obědy odhlašujeme do 8:00 ráno na telefonu 281 932 141 nebo emailem: 

jidelna@zsdolnipocernice.cz                                           Variabilní symbol:…………………...                                                                                                 

----------------------------------------prosíme odstřihněte a vraťte--------------------------------------- 

                                          ZŠ Dolní Počernice-Národních hrdinů 70 

                                   Přihláška k placení stravného školního roku 2019 - 2020 

Jméno žáka:………………………………………………..Datum narození:…………………. 

Bydliště:…………………………………………………………………….Třída:…………… 

Telefon zák. zástupce:………………………………..Variabilní symbol(vyplní ved.ŠJ):……. 

Platit stravné budeme:  Hotovost:……………………Trvalý příkaz………………………… 

Platba bude provedena z účtu číslo:……………………………………kód banky:.................... 

Datum začátku stravování………Podpis zákonného zástupce:……………………………… 

Potravinové omezení:Ano………………………………..Ne:…………………………………. 
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