
Příloha č. 3 směrnice č. 27/2014 o školním a závodním stravování 

Přihláška ke školnímu stravování a celodennímu stravování v DM 

Úhrady za stravování ve školní jídelně SZŠ a VOŠ Cheb - Hradební 58/10, Cheb 
a ubytování v DM Javorová 7, Cheb 

 
Úhrady za stravování (obědy) resp. za ubytování s celodenním stravováním jsou prováděny 
bezhotovostně inkasem z účtu plátce. 
 
Jméno a příjmení žáka, studenta…..………….…………………………….………..……… 

Datum narození……………..škola…..………..…..…………………………třída.………… 

Bankovní ústav – číslo účtu ………………………………………………….………………. 

Souhlas s inkasem na částku Kč……………………………………………………………… 

Jméno a příjmení majitele účtu…………………………………….č. tel…………………… 

Adresa majitele účtu……………………………… E-mail……………………………………. 
Variabilní symbol strávníka (vyplní vedoucí ŠJ) nezadávejte 
 
Uchazeč i jeho zákonný zástupce (majitel účtu) svým podpisem potvrzuje správnost údajů a zavazuje 
se, že bude mít na svém účtu vždy požadovanou částku tak, aby mohlo být provedeno inkaso. Dále 
stvrzují svými podpisy, že se seznámili s vnitřním řádem ŠJ a s ubytovacím řádem DM. Řády jsou 
k dispozici na webových stránkách www.szsavoscheb.cz v sekci domov mládeže a školní jídelna, 
případně je obdržíte na vyžádání v DM.  
 
V …………………………… Podpis uchazeče: …………………………………………….. 
 
Datum: …………………….  Podpis zákonného zástupce /1 :  …………….........………….. 
 
/1 Žádáme podpis zákonného zástupce (plátce úhrad za stravování a ubytování) i u zletilých. Ve výjimečných případech 
může být od tohoto požadavku upuštěno. 
 
-------------------------------------------------------------- zde odstřihnout------------------------------------------------------ 
 
Úhrady za stravování (obědy) resp. za ubytování s celodenním stravováním jsou prováděny 
bezhotovostně inkasem z účtu plátce. Prosíme proto plátce (rodiče), aby si v bance, kde mají veden 
účet, zajistili souhlas s inkasem (nezaměňujte s trvalým příkazem), a to na obědy 500 - Kč a na ubytování s 
celodenní stravou 2200,- Kč. Potvrzení banky o zřízení inkasa a vyplněnou přihlášku je možné 
odevzdat na schůzce nultých ročníků, případně do konce června stávajícího roku. 

KONTAKTY :  Domov mládeže při SZŠ a VOŠ Cheb, Javorová 7, 350 02 Cheb 
  Bc. Tulisová Zdeňka, 
  tel. č. +420 739 322 346, 
  e-mail: tulisova@szsavoscheb.cz  

 
Úhrada za stravování a ubytování bude inkasována k 20. dni v měsíci ve prospěch účtu školy vedeného u 
Komerční banky Cheb, číslo 22137331/0100. Dbejte proto, prosíme, aby k tomuto datu byly na účtu dostupné 
finanční prostředky. Předejdete tak potížím se stravováním a ubytováním Vašeho dítěte. Děkujeme. 
 
Na měsíc září bude 20. srpna inkasováno smluvní minimum ve výši 500,- Kč za obědy nebo 2.200,- 
Kč za ubytování se stravou na 1 kalendářní měsíc. V dalších měsících budou inkasovány částky do 
výše smluvního minima zohledněné o přeplatky nebo nedoplatky z předchozího měsíce. Na kontě musí 
mít žák, student (strávník) vždy předplacené smluvní minimum. 


