
Základní škola Havířov-Město, Žákovská1/1006, okres Karviná 

Přihláška ke stravování ve školní jídelně 
 

Úhrada za stravné je prováděna hotovostně na pokladně školní jídelny, nebo z účtu formou inkasa.  

Cena za oběd: žáci 7-10 let: 25 Kč, 11-14 let: 27 Kč, od 15 let, studenti a zaměstnanci SPŠ: 33 Kč.  

Ve školní jídelně je nutno odevzdat přihlášku ke stravování a zakoupit si stravovací čip v hodnotě 100 Kč. Záloha se 

vrací po ukončení stravování pouze za nepoškozený a čistý čip. 

Pro bezhotovostní platbu je nutno zadat svolení k inkasu ve Vaší bance a odevzdat potvrzenou přihlášku, nebo opis ke 

svolení k inkasu vedoucí školní jídelny.  

Pro přehled vyúčtování a odhlašování obědů je funkční mobilní verze Estravy pro smartphony s OS Android a iPhone. 

Stahujte z Obchod play a z App store, pro vyhledání zadejte Estrava Ulrich. Odhlašování obědů lze také provést 

elektronicky na adrese www.estrava.cz, nebo na telefonním čísle 739 622 482 do 13:30 hodin předešlého dne.  

Při ukončení stravování přes bankovní účet, bude strávník vyřazen z evidence na základě písemného oznámení.  

Školní jídelna neprovádí automaticky jakékoliv změny za strávníky, tzn., neodhlášená strava propadá. 

Podle vyhlášky č. 107/2005 Sb. v platném znění o školním stavování jsou všichni strávníci povinni si odhlásit stravu po 

dobu své nepřítomnosti. Platí pro žáky a studenty - první den nepřítomnosti se považuje za pobyt ve škole a plyne z toho 

nárok na oběd, následující dny musí být odhlášeny. Zaměstnanci si musí odhlásit stravu první den nepřítomnosti.    

V případě neodhlášené stavy se účtují náklady do plné výše oběda dle platného ceníku školní jídelny pro aktuální školní 

rok.  

Přihláška platí pro celou dobu školní docházky, pokud zákonný zástupce žáka písemně neohlásí změnu. 

 

Příjmení a jméno žáka/studenta………………………………………………………………………………… 

 

Bydliště …………………………………………………………………………................................................ 

 

Třída ……………………………………………………………………………................................................ 

 

Datum narození ………………………………………………………………………………………………... 

 

Zákonný zástupce strávníka ……………………………………………………................................................ 

 

Telefon …………………………………email ………………………………………………………………... 

 

 

Potvrzení o svolení k inkasu 

Platba za stravné bude měsíčně připsána na účet Základní školy Havířov-Město, Žákovská 1/1006, okres Karviná. 

Inkaso je povoleno ve prospěch účtu  107-2819780227, kód banky: 0100, název banky: Komerční banka a.s.,  

U Stromovky 1501/11, 736 01, Havířov 

 

Příjmení a jméno majitele účtu ………………………………………............................................................ 

 

Číslo účtu: ……………………………………………………………………………………………………... 

 

Kód banky:……...................vedeného u banky (název a adresa banky)……………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Limit je pro žáky, studenty 800 Kč, dospělí 900 Kč. Neomezujte inkaso dny, nevyplňujte variabilní symbol, je pro 

každý měsíc jiný 

 

 

V………………………..dne……………………………………………….Razítko peněžního ústavu 

http://www.estrava.cz/


              

Základní škola Havířov-Město, Žákovská1/1006, okres Karviná 

Ukončení stravování ve školní jídelně 

 

 

Jméno a příjmení ……………………………………………………………………………… 

Číslo čipu ……………………………………………………………………………………… 

Třída …………………………………………………………………………………………... 

Majitel účtu ……………………………………………………………………………………  

Číslo účtu a kód banky, z něhož platba probíhala …………………………………………….. 

Ukončení stravování dne ……………………………………………………………………… 

 

 

V ………………………….. dne ………................ 

 

Podpis majitele účtu ……………………………… 

 


