
  

Přihláška ke stravování, Informace o bezhotovostní úhradě stravného a o přístupu do 

internetového objednávacího systému 

 
Identifikace strávníka: 

 

jméno a příjmení: _______________________________________ dat. narození: _________________
       

bydliště: ___________________________________________________________________________ 
 

škola (je-li strávník žákem): ___________________________________________ třída: ___________  

 

1.  Bezhotovostní úhrada stravného ve ŠJ ZŠ Hustopeče, Komenského 2 
 

Žádám tímto o zavedení níže uvedeného způsobu bezhotovostní úhrady stravného výše uvedeného 

strávníka a současně s tímto způsobem souhlasím (za strávníka ve věku do 18 let žádá a dává souhlas 

jeho zákonný zástupce).  
  

Požadovaný způsob úhrady (nehodící se škrtněte): 
 

a) vlastní příkaz k úhradě    b)   inkaso z účtu 
 

číslo účtu plátce stravného: _____________________ / ______     banka: _______________________ 
 

číslo účtu příjemce (ZŠ Hustopeče, Komenského 2):  38233651 / 0100    (Komerční banka Hustopeče) 
 

variabilní symbol úhrady (vydá kancelář ŠJ): __________________________   
 

minimální částka inkasa (v případě úhrady formou inkasa z účtu) : _________ Kč 
 

maximální  limit  inkasa (v případě úhrady formou inkasa z účtu) : _________ Kč 

 

2.  Souhlas s úhradou nákupu zboží v bistru ŠJ ZŠ Hustopeče, Komenského 2 
 

SOUHLASÍM – NESOUHLASÍM (nehodící se škrtněte) s tím, aby výše uvedený strávník mohl 

prostřednictvím stravovací karty (stravovacího čipu) hradit nákup zboží ve školním bistru                    

ŠJ ZŠ Hustopeče, Komenského 2. Beru na vědomí, že úhrada bude provedena na úkor finančních 

prostředků uložených na účtu výše uvedeného strávníka ve stravovacím systému (za strávníka ve věku 

do 18 let dává souhlas jeho zákonný zástupce). 
 

Jako maximální denní limit pro nákup ve školním bistru stanovuji částku ve výši: _________ Kč. 

(částka se vyplní jen v případě souhlasu) 

 

3.  Přístup do evidence strávníka ŠJ ZŠ Hustopeče, Komenského 2 prostřednictvím internetu 
 

Žádám tímto o přístup do evidence výše uvedeného strávníka ve stravovacím sytému školní jídelny  

ZŠ Hustopeče, Komenského 2 (za strávníka ve věku do 18 let žádá  jeho zákonný zástupce). 
 

internetová adresa: www.zshuskom.cz 

vstup do evidence strávníka: v základní nabídce otevřít složku „JÍDELNA“, ve které otevřít rubriku  

„ODKAZ NA WEBOVÝ SERVER ŠKOLNÍ JÍDELNY“ a zadat požadované následující údaje: 
 

identifikace – jméno (vydá kancelář ŠJ): ___________ + heslo (vydá kancelář ŠJ): _______________ 
 

Poznámka:  - po prvním vstupu si může uživatel zadat své vlastní heslo, které pak musí používat 

     (heslo by mělo obsahovat 6 znaků – čísla, písmena nebo jejich kombinace) 

  - jídelníček na příští týden se do nabídky zadává nejpozději ve čtvrtek do 11,00 hod. 
 

Heslo stanovené uživatelem: ___________________   (zde si může uživatel napsat své vlastní heslo) 

 

 

V Hustopečích dne: _________________________  _____________________________ 

               podpis žadatele 

http://www.zshuskom.cz/

