
 

Přihláška ke stravování – studenti MSŠ- OA, Dukelská, Šenov u NJ na školní rok 2021/2022 

 

Jméno a příjmení studenta             ………………………………………………………………………… 

třída                                                …………………………………………………………………..…….. 

datum narození                              ………………………………………………………………………… 

trvalé bydliště                               …………………………………………………………………………. 

Úhrada stravy- bezhotovostně inkasem, zřídíte si na svém bankovním účtu povolení k inkasu                                         

pro účet 1038-1767906339/0800, limit 1000,-Kč, bez VS, první záloha 870,- (na30 obědů)se strhne 20.8.2020 , dále  

se od října, vždy 2.pracovní den v měsíci strhne už pouze částka, která byla strávníkem v uplynulém měsíci ze 

zálohy vyčerpána. Čip na stravování 116,-Kč koupíte v kanceláři ŠJ Tyršova 1, Nový Jičín, čip není 

zálohovaný,platí po celou dobu studia. Bez čipu nelze oběd vyzvednout. Obědy se přihlašují až po zaplacení. 

 

číslo vašeho b a n k o v n í h o  ú č t u :  …………………………..………………/kód banky………………….. 

Telefon na zák.zástupce                            ………………………………………………………………………. 

 školní email studenta-pro zaslání hesla na objednávky a odhlašování stravy( na stránkách www.strava.cz  nebo 

mob.aplikace  strava.cz)  

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

Student má nárok na školní stravování pouze v době, kdy je přítomen ve škole. Obědy od 2.dne nepřítomnosti je 

rodič /student/ povinen odhlásit, nejsou dotovány a za neodhlášené obědy je strávník povinen doplatit věcné a 

mzdové náklady dle kalkulace. Svým podpisem stvrzuji seznámení se s vnitřním řádem výdejny na OA-MSŠ.                   

Podpis zákonného zástupce nezletilého studenta / podpis zletilého studenta…..…………………………… 

kontakt na vedoucí ŠJ Tyršova 1, Nový Jičín tel: 556806435, jidelna@tyrska.cz 

 

 

 

Pro nové žáky 

-odevzdat vyplněnou přihlášku do 30.6.- možno i emailem jidelna@tyrska.cz 

-zadat povolení k inkasu pro účet 1038-1767906339/0800, limit 1000,-Kč, bez VS, první záloha 870,- (na30 

obědů)se strhne 20.8., dále se vždy 2.pracovní den v měsíci strhne částka, která byla strávníkem v uplynulém měsíci 

ze zálohy vyčerpána  

-zakoupit čip na stravování 116,-Kč , nejpozději do 31.8.koupíte v kanceláři ŠJ Tyršova 1, Nový Jičín, čip není 

zálohovaný,platí po celou dobu studia.Pokud máte svůj čip, přineste ho k nám k načtení do systému. Obědy se 

přihlašují až po zaplacení a zakoupení čipu. 

Pokladna šj bude otevřena již od 23.8.-27.8.2021  7-12 hod,  

                                                     30.8.          7-15 hod 

                                                     31.8.          7-12 hod   

Pro stávající žáky 

-poslat emailem vyplněnou přihlášku do 30.6. – jidelna@tyrska.cz   bez přihlášky vám nestrhneme v srpnu zálohu 

na stravování 

-zkontrolujte si nastavení povolení k inkasu, nemusíte již nikam chodit, pokud se vám strhne záloha, od 1.9. budete 

mít automaticky obědy přihlášené 

-Pokud jste čip ztratili, je potřeba koupit nový v kanceláři šj Tyršova1,NJ 

http://www.strava.cz/

