
 
ŠKOLNÍ JÍDELNA BRNO, HAMRY 12  

Brno 614 00  
tel.č. 545 230 344 602 505 062  

bankovní účet pro platbu stravného: 19-5151910207/0100 (KB)  
www.zshamry.cz  

PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ 
 
Jméno, příjmení žáka:…………………………………………………………                              datum narození: ……………………….....  
 
Tel. č. zákonného zástupce: ……………………………….…..             e-mail ………………………….……...………  
 
Úhrada stravného : (zakroužkujte typ zvoleného systému platby)  
 
1) trvalý příkaz z Vašeho účtu č. ……………………………………….. na tento účet bude vrácen přeplatek  
splatnost do 23. dne v měsíci na následující měsíc (VS stejný jako pro ostatní platby – viz EduPage),   
částka 7-10 let - Kč 550,-, 11-14 let - Kč 580,-, 15 + let – Kč 620,- 
2) složenkou (obdržíte každého 20. v měsíci na následující měsíc – splatnost do 25. v měsíci)  
3) jednorázovým příkazem na základě údaje ze složenky – splatnost viz 1)  

Potvrzuji správnost údajů a zavazuji se oznámit jakoukoliv změnu týkající se stravování (číslo účtu, telefonní číslo)  
a dodržovat Provozní řád ŠJ, zveřejněný na www.zshamry.cz a na vývěskách v objektu školní jídelny. Podpisem 
stvrzuji, že jsem se seznámil/a s Provozním řádem ŠJ. 
 
V Brně dne: ……..……      Podpis zákonného zástupce: 

 

 

 
 

ŠKOLNÍ JÍDELNA BRNO, HAMRY 12  
Brno 614 00  

tel.č. 545 230 344 602 505 062  
bankovní účet pro platbu stravného: 19-5151910207/0100 (KB)  

www.zshamry.cz  
PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ 

 
Jméno, příjmení žáka:…………………………………………………………                              datum narození: ……………………….....  
 
Tel. č. zákonného zástupce: ……………………………….…..             e-mail ………………………….……...………  
 
Úhrada stravného : (zakroužkujte typ zvoleného systému platby)  
 
1) trvalý příkaz z Vašeho účtu č. ……………………………………….. na tento účet bude vrácen přeplatek  
splatnost do 23. dne v měsíci na následující měsíc (VS stejný jako pro ostatní platby – viz EduPage),   
částka 7-10 let - Kč 550,-, 11-14 let - Kč 580,-, 15 + let – Kč 620,- 
2) složenkou (obdržíte každého 20. v měsíci na následující měsíc – splatnost do 25. v měsíci)  
3) jednorázovým příkazem na základě údaje ze složenky – splatnost viz 1)  

Potvrzuji správnost údajů a zavazuji se oznámit jakoukoliv změnu týkající se stravování (číslo účtu, telefonní číslo)  
a dodržovat Provozní řád ŠJ, zveřejněný na www.zshamry.cz a na vývěskách v objektu školní jídelny. Podpisem 
stvrzuji, že jsem se seznámil/a s Provozním řádem ŠJ. 
 
V Brně dne: ……..……      Podpis zákonného zástupce: 

 



 

 

Školní rok třída Změna účtu, na který bude vrácen 
přeplatek 

Přihlašuji dítě 
ANO / NE  

Podpis 

     

     

     

     

     

     

     

     

Beru na vědomí a stvrzuji svým podpisem, že při přihlášení provedu první platbu nejpozději do 23. 8. příslušného 
roku, jinak nebude žák přihlášen. Odhlášky stravy na první dny září pak provedu dle svých potřeb v systému 
Edupage – nejpozději do 28. 8. toto roku 
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