
Zálohové placení stravného září 2022 - červen 2023 

skupina  strávníků   7 - 10 let    630,-  Kč  na  měsíc 

skupina  strávníků   11 - 15 let  672,-  Kč  na  měsíc 

NOVÝM STRÁVNÍKŮM BUDE VARIABILNÍ SYMBOL PŘIDĚLEN V ZÁŘÍ 
 

Stravné plaťte bezhotovostně na číslo účtu 3388553355556611//00110000 variabilní symboly zůstávají po celou dobu 

docházky stejné. Za stravné zaplaťte tak, aby bylo do 15 dne v měsíci na účtu. 

Přihlášky ke stravování dostanou rodiče na první schůzce, popřípadě první den ve škole. Prosím 

o URYCHLENÉ vyplnění a odevzdání přihlášky ke stravování nejlépe do školy, případně přímo do kancelá-

ře ved. školní jídelny v MŠ Národních hrdinů 8, kde je i jídelna ZŠ. 

Zároveň zde mohou, v případě nutnosti, během prvního týdne zaplatit v hotovosti obědy na září, prosím, částku 

noste přesně. Platbu lze provést i bezhotovostně v měsíci srpnu nejlépe se splatností k 15.8. místo var. symbolu 

uveďte jméno a třídu žáka. 

Pokud jste Vaše děti obědy odebírali v některé MŠ, pro kterou vaříme, var. symbol máte již přidělený a ten Vám 

zůstane po celou dobu docházky do ZŠ. 

Obědy na další měsíce, prosím, plaťte převodem z bankovního účtu na účet MŠ. 

(var. symbol bude během září v notýsku dětí) 

                                                                                                                                            Petra Brožková 

                                                                                                                                                vedoucí ŠJ 

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

 

PŘIHLÁŠKA  KE  STRAVOVÁNÍ                      Školní jídelna při mateřské škole Čtyřlístek 

      pro  školní rok    2022/2023                                Národních hrdinů 8 53003 Pardubice 

 

Jméno žáka Datum a rok narození 

 

Škola:    Základní škola a mateřská škola Pardubice – Pardubičky, 

                Kyjevská 25, Pardubičky,   530 03 Pardubice 3 
Třída 

 

Telefonní číslo 
zákonného  zástupce 

 

matka otec 

 

Pro vrácení přeplatků uveďte prosím,   VVEELLMMII  ČČIITTEELLNNĚĚ,,      číslo účtu: 

ZMĚNU  ÚČTU  HLASTE  NEPRODLENĚ  OSOBNĚ,  POPŘ.  TELEFONICKY  vedoucí  ŠJ 

  č.účtu: 

Souhlasím s evidencí osobních údajů pro potřeby školní jídelny po celou dobu docházky a po dobu nutnou k uchování dle § 66 

zák.č.499/2004 sb.o archivnictví a spisové službě, tj. 3 roky po  ukončení docházky do ZŠ Pardubice – Pardubičky, Kyjevská 25 

Potvrzuji správnost těchto údajů a zavazuji se, že budu včas odevzdávat příspěvky na stravné 

  v Pardubicích dne :                           Podpis zákonného zástupce: 
 
 

 


