
Vážení rodiče, 
 

platby za obědy probíhají bezhotovostním způsobem prostřednictvím bankovního účtu. 

Platby za obědy jsou prováděny na tento účet školy 
 

43-2190520267/0100 
 

ID číslo žáka slouží jako variabilní symbol pro platbu za obědy a je nutno jej při platbě vždy uvádět. ID 

číslo je přiděleno žákovi prvního ročníku ihned po odevzdání zápisového lístku. Je uvedeno i v pozvánce na 

informační schůzku pro rodiče žáků prvních ročníků. 

Přihlašovací jméno a heslo pro objednání stravy přes internet bude žákům prvních ročníků, kteří budou 
ubytováni na domovech mládeže, vydáváno od  22. srpna 2022 u techniků ICT (3. patro, dv.č. 402 od 8:00 do 

10:00 hod.). Všichni ostatní žáci prvních ročníků obdrží přihlašovací údaje první školní den od svého třídního učitele. 
 

Na každý školní rok je nutno vyplnit a odevzdat novou přihlášku !!! 
 

K identifikaci strávníka a odběru objednaných obědů je určena  čipová  karta – čipový přívěšek,  které  žáci 

používají také pro vstup do školy. Pouze s touto čipovou kartou – čipovým přívěškem je možné odebrat objednané  

jídlo. Celý systém je nastaven v režimu „KONTA“ Objednání obědů lze provést pouze v případě, že je na „kontě“ 

dostatečná výše finančních prostředků, nelze objednávat tzv. „na dluh – do mínusu“. 

Informace o stavu „konta“ žáka jsou k dispozici na stránkách školy www.sspbrno.cz pod tlačítkem 

STRAVOVÁNÍ. Další informace týkající se způsobu objednávání, přehledu objednávek a odběrů stravy najdete  

v nabídce na položce  PRO RODIČE A ŽÁKY – STRAVOVÁNÍ ŽÁKŮ. 
Objednávání stravy je možno provádět i na objednávkových  boxech (vestibul školy – přízemí, první a druhé 

patro), nebo přes internet odkudkoliv - pomocí přidělených přístupových údajů. Při vyplňování přihlášky se řiďte 

barvami jednotlivých položek. 
 
 
 
 
 

ŽÁK – ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE ŠKOLNÍ MATRIKA VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace 
 

PŘIHLÁŠKA KE ŠKOLNÍMU STRAVOVÁNÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 

 

Příjmení žáka  Jméno žáka  

Třída  Začátek stravování  ID - VS  
 

Číslo účtu, na který bude vrácen zůstatek po ukončení účasti na školním stravování 

Předčíslí  Číslo účtu  Kód banky  
 

Kontaktní údaje na zákonného zástupce žáka 

Příjmení  Jméno  

Telefon  E-mail  

Dávám výslovný souhlas ke zpracování výše uvedených údajů v přihlášce ke školnímu stravování. 
Beru na vědomí, že tento souhlas je kdykoli odvolatelný. 

Datum  Podpis  
 

Zaevidování účasti na školním stravování do školní matriky provedeno 
Dne  Podpis správce matriky  

 

Žádost o provedení změny čísla účtu pro přeplatky 

Nový účet  Žadatel  

Podklad k provedení změny  

Změna provedena dne  Podpis  
 


