
 

 

 

Přihláška ke stravování 
DOMOV MLÁDEŢE při SZŠ a VOŠ zdravotnické Liberec, p. o. 

 

VYPLŇUJTE ČITELNĚ VELKÝM TISKACÍM PÍSMEM 

 

Příjmení, jméno žáka: …………………………………………………………………… 

Bydliště: …………………………………………………………………… 

Škola: …………………………………Státní příslušnost……………… 

Tel. číslo rodiče …………………… Tel. číslo žáka ……..……………… 

       E-mail žáka:                        …………………………………………………………. 
Pište velkým pískacím písmem! 

 

Přihlašuji stravování v tomto rozsahu  (zakrouţkujte): 

1)  celodenní, „plná penze“  (snídaně 36,- Kč, oběd 38,-  Kč, večeře 40 Kč,-) 

2) „polopenze“ (snídaně 36,- Kč, večeře 40 Kč,-)    Oběd odebírá žák ve škole. 

 

Výše uvedené ceny jsou platné k 1. 1. 2023 a škola si vyhrazuje právo je ve zdůvodněných 

případech upravit i během školního roku. 

 

Veškeré výjimky týkající se stravy je třeba předem písemně řešit s vedením DM. 

  Každý student je povinen seznámit se s Vnitřním řádem školní jídelny/výdejny a dodržovat jej. 

 

 

Prosíme o vyplnění, tyto údaje jsou nutné pro dokumentaci zařízení školního stravování  

dle Vyhlášky č. 364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol. 

 

jméno a příjmení rodičů……………………………….. 

       podpis rodičů:…………………………………………. 

 

datum……………………. 

podpis žáka: …………………………………………… 

  

datum……………………. 

        

 

 



 

 

Souhlas k inkasu (ubytování, stravné, čip) 
  

 

 

příjmení a jméno dítěte  

příjmení a jméno plátce  

číslo účtu plátce  kód banky  

limit  4. 000,- Kč*  (1x měsíčně) 

číslo účtu příjemce  123-9185580267 kód banky 0100 

 

Váţení rodiče,  

v našem DM probíhá platba za ubytování a stravování zálohově (v srpnu na září atd.) formou 

INKASNÍHO PŘÍKAZU.  

Jakoukoliv výjimku týkající se platby je třeba předem projednat s vedením DM. 

 

POSTUP ZŘIZOVÁNÍ INKASA:     

1) V internetovém bankovnictví/v bance, zřiďte SOUHLAS S INKASEM ve prospěch našeho účtu.  

 

2) Var. symbol NEVYPLŇUJTE,  v poznámce pro příjemce uveďte PŘÍJMENÍ A JMÉNO DÍTĚTE. 

 

3) Ke dni splatnosti, tj. k 12.- 18. dni v měsíci, je nutné mít na účtu k dispozici 4 000,- Kč. *Limit je 

maximální možnou výší úhrady zahrnující platbu za ubytování, plnou penzi a čip. Výše inkasované 

částky se mění, proto platby NELZE HRADIT TRVALÝM příkazem. 

 

4) Inkaso se provádí pouze 1x měsíčně. Nebude-li na Vašem účtu celá požadovaná částka, platba 

neproběhne. Pokud inkaso neproběhne, proveďte platbu jednorázovým příkazem k úhradě 

na výše uvedený účet. Do poznámky uveďte jméno dítěte, VS nevyplňujte. Přesnou částku 

Vám sdělí hospodářka DM, paní Procházková, na tel.: 775 944 915.  

   

5) Souhlas k inkasu doručte do DM společně s přihláškou. Pokud Vaše dítě nebude v DM umístěno, 

inkaso neproběhne.  
 

 

 

Čestné prohlášení: 

 
Čestně prohlašuji, že z mého výše uvedeného účtu byl dne……………….dán souhlas k inkasnímu 

příkazu ve prospěch účtu: 123-9185580267/0100 (platba za ubytování, stravné a čip v DM).        

Beru na vědomí, že nebude-li inkaso nastaveno, bude mi naúčtován poplatek za neprovedené inkaso.

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

 

 podpis majitele účtu:………………………… 

 




