
Základní škola Zlín, Slovenská 3076, příspěvková organizace, Slovenská 3076, 760 01 Zlín 

 

PŘIHLÁŠKA KE ŠKOLNÍMU STRAVOVÁNÍ 

Jméno a příjmení žáka:  ..................................................................  datum narození: .........................  

Bydliště: .......................................................................................... státní občanství: ..........................  

Třída: .........................  

Jméno a příjmení zákonného zástupce: ................................................................................................  

Kontakt: (telefon/mobil): ......................................................................................................................  

Způsob platby: 1) Hotově 

 2) Inkaso 

Zvolený způsob platby zakroužkujte. 

Souhlasím, že výše uvedené údaje mohou být použity do matriky školní jídelny dle Vyhl. 364/2005 §2 
o vedení dokumentace a Zákona 101/2000 o ochraně osobních údajů. 

Podpis zákonného zástupce: .................................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Základní škola Zlín, Slovenská 3076, příspěvková organizace, Slovenská 3076 760 01 Zlín 

 

BEZHOTOVOSTNÍ ÚHRADA STRAVNÉHO 

 

Rodiče žáků a strávníci, kteří chtějí využít bezhotovostní platby vyplní a nechají u svého peněžního 
ústavu potvrdit níže uvedenou návratku, která obsahuje povolení k inkasu. Platba bude probíhat jako 

inkaso z Vašeho účtu ve prospěch účtu 35-1422461389/0800. Částka Vámi povolená k inkasu musí 

být minimálně 1.000,- Kč. Inkaso bude probíhat vždy k 20. dni v měsíci a bude inkasována částka 
potřebná ke stravování na nadcházející měsíc..NEUVÁDĚJTE  ŽÁDNÝ  VARIABILNÍ  SYMBOL !!! 

Cena obědů pro strávníky:   7 – 10 let .......... 27 Kč 

  11 – 14 let .......... 28 Kč  

     15 a více .......... 30 Kč 

Strávník (nebo jeho zákonný zástupce) souhlasí, že z částky převedené na účet ZŠ Zlín, Slovenská 
3076, bude v případě účtování odečten bankovní poplatek za převod peněz. Potvrzení o povolení 
inkasa odevzdejte buď třídnímu učiteli, nebo vedoucí školní jídelny.  

 

 

  

 

 

 

POTVRZENÍ O POVOLENÍ INKASA 

 

Jméno a příjmení strávníka:  ................................................................................................................  

Třída:  .................................  Datum narození:  .....................................................................................  

Číslo běžného/sporožirového účtu:  .....................................................................................................  

 

Číslo sběrného účtu ZŠ Zlín, Slovenská 3076, je 35-1422461389/0800. 

Inkaso bude probíhat vždy k 20. dni v měsíci. 

 

Datum Podpis zákonného zástupce 
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