
 

Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456, PSČ 293 80 

Tel.: 326 201 135, e-mail: jidelna@spsmb.cz, web: www.spsmb.cz 
ID: pzhesix  
zřizovatel: Středočeský kraj  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Přihláška ke stravování 

Příjmení jméno : ………………………………..… 

Třída: …………  Škola: ………………………….. 

Trvalý pobyt: …………………………...………… 

Státní občanství: ………………………………….. 

Zákonný zástupce: ……………………………….. 

Tel. zákonného zástupce: ………………………… 

Zahájení stravování: ……………………………… 

E-mail strávníka: …………………………............. 

Domov mládeže: ANO - NE 

Číslo účet SPŠ (příjemce platby):  

                                            19-5780460237/0100 

Číslo účtu strávníka: 

 

………………………………………………….. 

Podpis zákonného zástupce: 

…………………………………………………… 

 

 

 

 

Platba stravného se bude realizovat měsíc                 

předem – tzn. zálohou ( v srpnu strženo na září). 

Přihlášky a odhlášky budou zohledněny 

v následujícím měsíci. Zaplacené obědy v době 

nepřítomnosti ve škole nutno odhlásit, neodhlášené 

propadají dle zákona 561/04 Sb.. Za neodhlášené 

obědy si škola může doúčtovat režijní náklady – tj. 

33.- Kč za jeden oběd. Ukončení stravování ( i na 

konci školního roku) nutno nahlásit, jinak je strávník 

automaticky připočítán a zaregistrován     k dalšímu 

stravování a je mu účtováno stravné. 

Při nezinkasovaných platbách dojde ke zrušení obědů 

do doby, než je vyrovnán dluh. 

V první den nemoci je možno vyzvednout stravu do 

jídlonosiče. 

Cena oběda od 1.9. 2021 pro žáka činí 34.- Kč. 

ŠJ zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením 

o ochraně osobních údajů  2016/679 (GDPR). 

Souhlas k inkasu zadá zákonný zástupce 

v bance! Potvrzení banky o zavedení 

souhlasu odevzdejte ve školní jídelně. 
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