
10. školní jídelna Plzeň, nám. Míru 4, příspěvková organizace, nám. Míru 4, 301 00 Plzeň 

 

Věc: Žádost o inkaso plateb za stravné 
z BĚŽNÉHO účtu 

 Vypisujte zde: 

Stravování a platby z účtu od (měsíc/rok):  

Jméno a příjmení žáka:  

Datum narození žáka:  

Škola a třída (napište obojí):  

Žádám Vás, abyste platby za stravování za mého syna (dceru) inkasovali formou zálohy před 

stravovaným měsícem (tyto zálohy budou vyúčtovány vždy v  červenci) z mého účtu: 

 

číslo účtu   /   směrový kód banky   /   název banky  

                                              

                                                             /                                     / 

 
Souhlasím s tím, že moje dítě (strávník) bude trvale automaticky přihlášeno na stravování           

na každý měsíc a školní rok a já si budu zajišťovat pouze odhlašování stravy. Jsem seznámen/a s  tím, 
že odhlašování stravy je možné vždy až od následujícího dne po nahlášení v  pokladně školní jídelny.  
Nahlášení odhlášení je možné den předem pouze do 14 hodin osobně nebo telefonicky (i záznamník)  
na čísle 773 832 171. Pokud bude na záznamu odhláška po tomto čase, bude odhlášení provedeno až 
od následujícího dne a strava je dodána do ZŠ. Jsem seznámen/a, že inkaso se bude provádět vždy 15.-
25. den v měsíci, proto zajistím na tento termín potřebný zůstatek na účtu. 

Zavazuji se, že v případě mého úmyslu zrušit účet, nebo jen zrušit platby za stravné formou plateb z účtu, 
nebo při nedostatku finančních prostředků na účtu, ihned tuto skutečnost nahlásím v  pokladně ŠJ, kde 

v hotovosti vyrovnám případně vzniklé nedoplatky. 

Zajistím ve svém peněžním ústavu povolení k inkasu plateb za stravné na účet 10. školní jídelny Plzeň, 

nám. Míru 4, u Komerční banky číslo: 

2466050287/0100 

V Plzni dne ………………… podpis plátce stravného …………………… 

Potvrzujeme, že pan/paní …………………………je vlastníkem shora uvedeného účtu u našeho peněžního 

ústavu, a že bylo zavedeno povolení k  inkasu plateb za stravné z tohoto účtu na účet 10. školní jídelny Plzeň, 

nám. Míru 4, u Komerční banky číslo: 2466050287/0100  

razítko a podpis banky 

Čestné prohlášení majitele účtu o zřízení povolení k inkasu v případě internetového bankovnictví: 

Prohlašují, že jsem vlastníkem shora uvedeného účtu a dnešního dne jsem pomocí internetového bankovnictví 

zřídil/a  povolení k inkasu pro platby za stravné za shora uvedeného strávníka na účet    10. školní jídelny Plzeň. 

podpis majitele účtu 

Svým podpisem potvrzujeme, že jsme seznámeni se shora uvedenými skutečnostmi. Dále bereme na 

vědomí, že výše uvedené údaje mohou být použity do matriky ŠJ a dále předávány dle vyhlášky č. 

364/2005 o dokumentaci škol a školských zařízení, a že ŠJ zpracovává osobní údaje v  souladu s Nařízením 
o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 (GDPR). 

 

 

V Plzni dne ……………..… podpis rodiče (zákonného zástupce) ………………………… 


