
Vážení, 

žádám Vás o vyplnění přihlášky ke stravování a nastavení souhlasu s inkasem. Přihláška ke stravování  

je platná po celou dobu docházky dítěte. Vyplněnou přihlášku prosím odevzdejte v kanceláři vedoucí 

stravování nebo v kanceláři ZŠ a MŠ Rájec-Jestřebí, okres Blansko, případně zašlete e-mailem  

na serbouskova@zs-rajec.cz, nejpozději však do 30.6.2021. Platby za stravné jsou prováděny 

bezhotovostně, formou inkasních plateb/ záloh, ve prospěch účtu ZŠ a MŠ Rájec - Jestřebí, okres 

Blansko.  

Při přechodu z mateřské školy na základní je třeba vyplnit přihlášku znovu, žák/strávník obdrží 

nový čtyřmístný kód. Stávající inkasní příkaz ze stravování MŠ je třeba zrušit a nastavit nový  

pro stravování na ZŠ!!!  

Stravování bude probíhat od 1. 9. 2021 na základě zaplacených záloh.  

První splatnost inkasních příkazů prosím nastavte na 20.8.2021,s adekvátním limitem dle věku strávníka.  

Číslo účtu pro zřízení inkasních plateb:  101274596/0300 

 cena stravování školné doporučený limit inkasa 

MŠ 3-6-let 45,- Kč / den 240,- Kč / měsíc 1.300,- Kč (včetně školného) 

MŠ předškolák 47,- Kč / den - 1.100,- Kč 

ZŠ 7-10 let 27,- Kč / oběd - 700,- Kč 

ZŠ 11-14 let 30,- Kč / oběd - 700,- Kč 

ZŠ 15 a více let 31,- Kč / oběd - 700,- Kč 

 

V případě, že inkaso v 08/2021 neproběhne, je možné po dohodě uhradit v hotovosti v kanceláři vedoucí 

stravování, případně jednorázovým vkladem do 31.8.2021. 

Pokud nejsou na účtu strávníka peníze, strava není přihlášena. V případě neprovedení inkasních plateb 

není strávník přihlášen ke stravování ve školní jídelně a nemá nárok na dotovaný oběd.  

Nově přijatí žáci základní školy jsou povinni si zakoupit ke stravování ve školní jídelně čip v hodnotě  

120,- Kč, který je možné vyzvednout pouze osobně, v kanceláři vedoucí stravování, ne však dříve než  

od pondělí 23.8.2021. 

 

Pokyny pro rodiče MŠ: 

ČERVEN 2021 vyplnit a odevzdat přihlášku ke stravování do 30.6.2021 

   SRPEN 2021 nastavit inkaso ve prospěch účtu 101274596/0300  se splatností k 20.8.2021 
                        děti 3-6let – výše limitu inkasa 1.300,- Kč 

                      předškoláci – výše limitu inkasa 1.100,- Kč 

 

Pokyny pro rodiče ZŠ: 

ČERVEN 2021 vyplnit a odevzdat přihlášku ke stravování do 30.6.2021 

   SRPEN 2021 nastavit inkaso ve prospěch účtu 101274596/0300  se splatností k 20.8.2021 

s limitem inkasa ve výši 700,- Kč 

 

   SRPEN 2021 nejdříve od 23.8.2021 zakoupit čip ke stravování v hodnotě 120,- Kč v kanceláři 

vedoucí stravování 

 

S případnými dotazy ohledně stravování se prosím obracejte výhradně na vedoucí stravování - paní 

Serbousková telefon 728 643 984 nebo e-mail: serbouskova@zs-rajec.cz  

mailto:serbouskova@zs-rajec.cz

