
Základní škola Cerekvice nad Loučnou, okres Svitavy 

Placení obědů 

Způsob plateb: 

1) Platba příkazem k inkasu limit 700 Kč 

 První platba za měsíc září k 17. září. 

Další platby budou probíhat vždy k 17 dni v aktuálním měsíci ponížené o přeplatky z předchozího měsíce 

            V prosinci a červnu proběhne vyúčtování. 

 Doporučujeme neukončovat příkaz k inkasu na prázdniny. V některých bankách není úplně jednoduché 
obnovení stejného příkazu. Jestliže vaše dítě nebude po prázdninách pokračovat v ZŠ, ukončete příkaz až 
po konečném vyrovnání.  

 Doporučujeme zadat FREKVENCE - NEOMEZENĚ 

Číslo účtu školní jídelny:    115-2573190277/0100     

Variabilní symbol pro žáka:…………….………………..je:…………………………(Vyplní vedoucí ŠJ.) 

Pokud máte více dětí, tak některé banky umožňují zadat dva souhlasy k inkasu a zadat různé 

variabilní symboly. Některé banky toto neumožňují, proto potřebujeme provézt dvě (tři) 

transakce v měsíci, a proto je potřeba zadat FREKVENCE – NEOMEZENĚ. V tomto případě 

nejdou zadat variabilní symboly. Platbu přiřadíme podle čísla účtu, ze kterého platba přišla. 

Vyplněnou přihlášku ke stravování a návratku s příkazem k inkasu  odevzdejte do kanceláře školní jídelny 

paní Pešinové do 10.9. daného roku. 

2) Platba v hotovosti  k sedmnáctému dni daného měsíce zaplaťte v kanceláři vedoucí školní jídelny. 

 První platba za měsíc září je splatná k 17. září  

Další platby budou probíhat k 17 dni v aktuálním měsíci ponížené o přeplatky z předchozího měsíce 

 V prosinci a červnu proběhne vyúčtování. 

Odhlášení oběda na následující den: pomocí elektronického odhlašování na webových stránkách 

www.zscerekvice.estranky.cz – v hlavním menu klikněte na Jídelna 

telefonicky:  736 481 859 –  nebo sms   nebo přes e-mail: lydiepesinova@seznam.cz  

Oběd lze odhlásit nejpozději do 7 hod. daného dne. 

První den nepřítomnosti žáka ve škole si můžete oběd vyzvednout do jídlonosiče, jinak strava propadne. Strava 

vydávaná do jídlonosičů je určena k přímé spotřebě. V dalších dnech oběd dítěti odhlaste. Nemá nárok na 

stravu za dotovanou cenu. Pokud se přihlášený strávník přestane v průběhu školního roku stravovat, oznámí tuto 

skutečnost jeho zákonný zástupce v kanceláři školní jídelny vedoucí školní jídelny, nebo přes e-mail. V případě 

konání hromadných akcí pořádaných školou ( školní výlety, exkurze, lyžařský kurz..) jsou hromadně odhlášeni 

vedoucím těchto akcí. 

__________Zde prosím odstřihněte._______________________________________________________ 

 

Základní škola Cerekvice nad Loučnou, okres Svitavy 

Přihláška ke stravování 
Příjmení a jméno strávníka:  

Třída:………. Datum narození:……………........... Bydliště:……………………………………………. 

Telefon zák. zástupce  ………………………………………… 

Způsob platby:                      a/ inkasním převodem                          b/ v hotovosti       (Nehodící se škrtněte.) 

Variabilní symbol: …………………………………. (Vyplní vedoucí ŠJ.) 

 

Datum…………………………..                 Podpis zákonného zástupce………………………………… 

Zřízení příkazu (souhlasu) k inkasu 
Příjmení a jméno majitele bankovního účtu  ……………………………………………             

Číslo účtu se souhlasem k inkasu                     ………………………………………….     

Datum…………………..                                       Podpis…………………………………………….. 

http://www.zscerekvice.estranky.cz/
mailto:lydiepesinova@seznam.cz

