
Základní škola a mateřská škola Pardubice, A. Krause 2344 

 

Přihláška ke stravování 

Placení obědů se provádí tak, že zákonní zástupci za svého syna- dceru  budou pravidelně každý 
měsíc nejdéle do 20. dne v předcházejícím měsíci převádět ze svého účtu na účet školní jídelny 
průměrnou měsíční částku za obědy dle věku, kterého dosáhne v příslušném školním roce včetně 
prázdnin (1. 9. – 31. 8.): 

1. Skupina (7-10 let) záloha 580,- Kč     (26,- Kč/1 oběd) 

2. Skupina (11-14 let) záloha 600,- Kč   (28,- Kč/1 oběd) 

3. Skupina (15 a více) záloha 650,- Kč  (30,- Kč/1 oběd) 

Pozor! První platbu je nutno provést tak, aby došla na účet školní jídelny do konce srpna. 
U plateb došlých od prvního do posledního dne v měsíci se předpokládá, že jsou to platby 
na  příští měsíc, proto nebudou za tyto platby automaticky ihned přihlašovány obědy. Pokud 
chcete přihlásit obědy ještě v daném měsíci, požádejte o to přímo v kanceláři.  

Na červenec a srpen se obědy neplatí, tedy v červnu a v červenci zálohu neposílejte! 

Za všechny zaplacené a odhlášené obědy se budou peníze vracet 2 x ročně na bankovní 
účet plátce.  

Od každého strávníka potřebujeme znát: 

 Číslo bankovního účtu plátce – na tento účet se budou vracet přeplatky. 

Nejlépe lze placení obědů zařídit takto: Plátce dá do své banky trvalý příkaz k úhradě, v němž budou 
tyto údaje: 

 Číslo účtu jídelny: 101055721, kód banky 0300 

 Částka: uveďte potřebnou částku dle věku dítěte   

 Variabilní symbol: bude přidělen školou 

 Konstantní symbol: 558 

 Poprvé platit: k 20. 8., naposledy k 20. 5. 
 

ZDE  ODSTŘIHNOUT  A  ČITELNĚ  VYPLNĚNÉ  VRÁTIT  DO  ŠKOLNÍ  JÍDELNY DO KONCE ČERVNA! 

 

Přihláška ke stravování do školní jídelny  
Základní školy a mateřské školy Pardubice, A. Krause 2344  
 

 

Jméno žáka:……………………………………………………………..Datum narození: …………………………… 
 
Číslo účtu:…………………………..…………..Kód banky: …………………… 
 
Podpis zákonného zástupce: ………………………………………………. 
 
 
V Pardubicích dne: ………………………………………… 


