
   

                     nevyplňujte, slouží pro účely ZŠS 
 

PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ 
 
 

(pro žáky školy Střední průmyslová škola stavební, Opava, příspěvková organizace) 
 

Zařízení školního stravování Matiční dům, Opava, Rybí trh 7-8, příspěvková organizace,  
Rybí trh 178/7, 746 01  Opava 

Tel.: 553 714 807, mobil  731 456 688, e-mail: maticni@volny.cz, www.maticni.cz 
 

ÚDAJE O STRÁVNÍKOVI: 
 
Jméno a příjmení: ...................................................................................................................................... 
 
E-mail: ............................................................................................ Telefon: ............................................ 
 
Adresa: ....................................................................................................................................................... 
 
Bankovní spojení (číslo účtu): ............................................................... Kód banky: ............................ 
 
Datum zahájení stravování: ..................................................................................................................... 
 
Stvrzuji svým podpisem, že jsem byl(a) seznámen(a) s vnitřním řádem organizace. 
 
Podpis strávníka (zák. zástupce): ............................................................................................................. 
 

 
 
 

Zařízení školního stravování Matiční dům, Opava, Rybí trh 7-8, příspěvková organizace,  
Rybí trh 178/7, 746 01  Opava 

Tel.: 553 714 807, mobil  731 456 688, e-mail: maticni@volny.cz, www.maticni.cz 
 
ZPŮSOB PLATBY: 
 

 1)  Trvalý příkaz – u peněžních ústavů s uvedením data platby a to mezi 1. – 15. dnem v měsíci na 
daný měsíc. Do kolonky variabilní symbol se uvede čtyřčíslí kódu strávníka z přihlášky. 
Vyúčtování stravného se bude provádět pololetně k 31.12. a 30. 6.  
 

         Číslo účtu Zařízení školního stravování Matiční dům: 19-0678370267/0100. 
 

2) Hotovostní platba (případně bankovní karta) – první úhrada se provede před zahájením stravování, 
další úhrada pak vždy koncem měsíce na další kalendářní měsíc. 

            
         Při odebrání plného počtu obědů v měsíci činí výše částky stravného (30,- Kč x 23 prac. dnů)  
        690,- Kč. Podpisem na přihlášce je stvrzeno seznámení s vnitřním řádem organizace. 
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