
PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ V MZŠ a MŠ HNOJNÍK 
  

tel.: 558 696 068, 727 946 230              školní rok: 2017/2018 
 

............................................................ ............................................................... .............................. 
                 příjmení a jméno rodiče            bydliště /adresa/              tel. číslo 
 

Uveďte děti /strávníky/, kteří platí obědy ve školní jídelně: 
 

 .................................................................................   ....................   ......................................................  

                             příjmení a jméno                 třída             datum narození 
 

 .................................................................................   ....................   ......................................................  

                             příjmení a jméno                 třída             datum narození 
 

Dále vyplňte číslo účtu a potvrďte v bance, ve které máte zřízený účet „Svolení k inkasu“. 
 

Stravné placeno z účtu: ..........................................................  kód banky: ...........................  
 

Platby za obědy se budou převádět na účet u Raiffeisenbank č. ú.: 8208440052/5500 
 

Neodhlášená a nevyzvednutá strava propadá, strávník nemá nárok na náhradu neodebrané stravy. V případě neplacení stravného 

opakovaně i po upomínkách nebude strávníkovi stravování umožněno a dlužná částka se bude vymáhat cestou dalších opatření, 

které určí ředitelka. Strávníci /žáci/ v den onemocnění mají nárok na dotovanou stravu, další dny jim nárok na dotovanou stravu 

zaniká a v případě odběru nebo neodhlášení jídla musí doplatit věcné náklady v hodnotě 27,-  Kč na den.  

Další informace na webových stránkách školy: http://www.zshnojnik.com 
 

Stvrzuji svým podpisem, že jsem se seznámil(a) s Provozním řádem ŠJ – Informace pro rodiče.  

 
 

..................................................................   ..................................................................  
                    datum             podpis rodičů 
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