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PŘIHLÁŠKA KE ŠKOLNÍMU STRAVOVÁNÍ 

ЗАЯВА НА ШКІЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ 
 

 

Příjmení a jméno dítěte, žáka: ___________________________________________________ třída/ клас:: ____________ 
Прізвище та ім’я дитини, учня:  

 

Datum narození / Дата народження: ___________________________________________________________________     

 

Přihlašované období: ____________________________________    začátek stravování: __________________________  

Реєстраційний період                                                                        початок прийому їжі  

 

Telefon zákonného zástupce: _______________________    emailová adresa:__________________________________ 

Номер телефону законного представника                          Адреса електронної пошти   

 

 

Číslo bankovního spojení _____________________________________________   kód banky_____________________ 

Номер банківського зв'язку                                                                                        код банку 

 

Úhrada stravného bude prováděna inkasem / Оплата харчування буде здійснюватися прямим дебетом 

 
 

bankovní spojení školní jídelny /  банківське підключення шкільної їдальні   50016-4055246399/0800 

 

 

 

___________________________                         __________________________________________________                                    

              datum / дата                                             podpis zákonného zástupce / підпис законного представника 

 

✂------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Дорогі батьки, 

Платежі за харчування продовжуватимуть вираховуватися прямим дебетом 10-го числа місяця. 

Ви повинні ввести авторизацію дебету на користь шкільного рахунку: 

 

50016-4055246399 / 0800 

 

Якщо харчування для кількох дітей збирається з одного облікового запису, вам потрібно ввести лише один дозвіл. 

VS не потрібно вказувати. Якщо банк запитує фінансовий ліміт для прямого дебету, установіть цю суму достатньо 

високою. 

 

Максимально можливі виплати з 1. 3. 2022 в дитячому садку: 

діти із запізненням, які досягли 31.8.2022 7 років - 1,104, - CZK / місяць (харчування) 

дошкільнята - 1,012, - CZK / місяць (харчування) 

молодша дитина - 1,512, - CZK / місяць (пансіон + плата за навчання 500, - CZK)  

 

Найвищими можливими виплатами в початкових школах є: 

Підготовчий клас - діти, які досягли віку 31.8.2022 6 років - 598, - CZK 

Підготовчий клас - діти, які досягли віку 31 серпня 2022 року – 621,-  CZK 

Учні до 10 років – 621,- CZK / місяць 

Учні, які досягли 11 років до 31. 8. 2022 – 667,-  CZK / місяць 

 

Якщо прямий дебет не встановлено, точну суму необхідно надіслати одноразовим переказом до 10 числа місяця 

і змінний символ також слід згадати. Дізнатися суму можна на сайті школи в розділі їдальні після входу або у 

завідувача шкільної їдальні. 

 

Kateřina Fialová / Катержина Фіалова  

завідувач шкільної їдальні ZŠ a MŠ Syrovice 

Tel: 724 921 502 

Email: jidelna@skolasyrovice.cz 
 


