Smlouva o přihlášení se ke stravování ve školní jídelně Základní
školy Šumperk, Vrchlického 22
(přihláška ke stravování – zálohová platba u běžného účtu)
mezi
1) poskytovatelem stravování - Základní školou Šumperk, Vrchlického 22 , 78701 Šumperk ,
zastoupeným Mgr.Petrem Málkem, ředitelem školy
 číslo zařízení 891050
 IČO 60339381
a
2) plátcem stravného …………………………………………………………………, …………………..
jméno a příjmení , číslo OP

………………………………………………………………….
adresa trvalého bydliště

A) Smlouva se týká přihlášení strávníka ( žák , zaměstnanec, cizí strávník):
………………………………………
jméno a příjmení (*)

.. ……………
datum narození

………………

, od školního roku 20_ _/20_ _

třída (*)

ke stravování ve školní jídelně Základní školy Šumperk, Vrchlického 22, na adrese Puškinova 33, dle
legislativních podmínek školního stravování žáků, závodního stravování zaměstnanců a stravování cizích
strávníků, včetně dodržování pravidel Provozního řádu školní jídelny.
B) Stravování bude započato od ……………………. , poskytovatel a plátce budou od tohoto data plnit smluvní
závazky.
C) Plátce stravného se zavazuje k platbě přihlášených obědů a volí formu platby na sběrný účet u České
spořitelny a.s. pobočka Šumperk, číslo :
SÚ 100094411/0800
D) Tato smlouva je uzavřena:
 u žáků školy, po dobu povinné školní docházky do ZŠ Vrchlického 22 Šumperk
 u zaměstnanců, po dobu platného pracovního poměru u ZŠ Vrchlického 22
 u cizího strávníka od……………………do………………………… .
V případě dřívějšího ukončení smluvního vztahu (nutno podat písemně) je výpovědní lhůta této smlouvy měsíční
a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, kdy byla písemná výpověď doručena druhé straně.
Ukončení platnosti smlouvy lze rovněž sjednat písemnou dohodou smluvních stran.
Za objednané obědy se považují všechny neodhlášené obědy v daném měsíci. Platba stravného na daný měsíc
bude provedena zálohově vždy k 15.dni v předchozím měsíci.
V Šumperku dne …………………….

……………………………………… …………………………………
poskytovatel stravování
plátce stravného

----------------------------------------------------------------------Příloha smlouvy – potvrzení banky o založení běžného účtu u Vašeho peněžního ústavu - banky(číslo
sběrného účtu je uvedeno ve smlouvě výše viz bod C)
Potvrzujeme platnost běžného účtu u peněžního ústavu – banky
…………………………..
číslo

………………………………………
razítko banky
( nebo vytištěný doklad o zřízení inkasa přes internetové bankovnictví )

pozn. (*) vyplní se v případě přihlašování žáka

