
Přihláška ke stravování  -  ŠJ SOU stavební Benešov 
VYPLNIT ČITELNĚ 

Jméno a příjmení strávníka:  

Datum narození:  

Bydliště - ulice, č. popisné, město, 

PSČ 
 

Zákonný zástupce, datum narození:  

Tel. č. a e-mail zákonného zástupce:  

Začátek stravování od (den, měsíc, 

rok) 
 

Školní rok 2020/2021 - ročník:  

Typ platby - na účet:   13736121/0100 

KB Benešov               
- Inkasem   nebo   - převodem 

Datum přihlášky:  

Podpis zákonného zástupce*:  

*svým podpisem potvrzuji, správnost a úplnost výše uvedených údajů a to, že jsem se 

seznámil/a s Informacemi o školním stravování a platbách 

Přihláška platí po celou dobu studia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÚHRADA STRAVNÉHO – SOUHLAS S PLATBOU INKASEM 

 

Střední odborné učiliště stavební, Benešov, Jana Nohy 1302 

 

 

Vážení rodiče, 

 

Naše škola Vám umožňuje úhradu stravy Vašich dětí prostřednictvím inkasa – platby 

vyúčtovaných částek za jednotlivé měsíce z Vašeho účtu. 

Pokud by z Vaší strany byl o způsob úhrady inkasem – platbou z účtu zájem, vyplňte prosím 

spodní část tohoto dopisu a v případě inkasa zároveň ve svém peněžním ústavu odblokujte 

svůj účet tak, abychom mohli inkasovat vyúčtované částky ve prospěch našeho účtu 

v Komerční bance v Benešově. 

 

Číslo účtu SOU stavebního Benešov:  13736121/0100  u Komerční banky v Benešově 

 

Nejvyšší možná částka za vyúčtování:  850,- Kč 

 

Inkaso bude provedeno po ukončení měsíce v částce odpovídající skutečnému vyúčtování za 

konkrétní měsíc zhruba kolem 15. dne následujícího měsíce a současně Vám bude zaslána 

faktura za vyúčtování. 

Na poslední den v měsíci, nebo na den, kdy se ve školní jídelně naposledy v měsíci vaří, je 

možno přihlásit nebo odhlásit stravu pouze den předem do 12.00 hodin. Poslední den v měsíci 

je určen ke zpracování dat.  

Zároveň bude před zahájením odebírání obědů v naší Školní jídelně složena záloha ve 

výši 500,-  Kč. Tato záloha bude vyúčtována při ukončení odebírání obědů s poslední 

fakturou. 

 

        Kosová Marta 

           ekonom SOU stavební Benešov 

 

 

Zde oddělte 

 

 

Souhlasím s prováděním úhrad za stravování za svého syna (svou dceru) : 

 

 

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

Jméno a příjmení žáka (žákyně)                      Rodné číslo 

 

prostřednictvím inkasa – platby * z mého účtu: 

 

Peněžní ústav : …………………………………….. č.účtu :……………………………… 

 

                   / 

V Benešově, dne …………… ………………………………………………………. 

     Podpis rodiče (zákonného zástupce)/ datum narození  

 

*Nehodící se škrtněte  


