
Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 
T. G. Masaryka 451, 738 01  Frýdek-Místek 
Podmínky stravování ve školní jídelně: 
1) Úhrada za stravné je prováděna bezhotovostním stykem – z účtu formou inkasa. Cena obědu je 32,- Kč. 

2) Je nutno odevzdat Přihlášku ke stravování - Povolení k úhradě – souhlas k inkasu (viz níže) a zakoupit čipovou klíčenku. Jakékoli 

změny na přihlášce je nutno dodatečně nahlásit na pokladně školy. Bez řádné vyplněné a neodevzdané přihlášky se nelze stravovat. 

Společně s formuláři žáci při zahájení stravování uhradí hotově do pokladny vratnou zálohu ve výši 1000,-Kč. Po ukončení 

stravování bude tato částka vrácena. V červenci bude provedeno konečné vyúčtování. 

3) Povolení k úhradě nemusí být potvrzeno peněžním ústavem v případě, že jej zadáte elektronicky; v tomto případě nutno doložit 

výtisk povolení k inkasu (z internetového bankovnictví). 

4) První platba bude inkasována z účtu plátce (strávníka) v průběhu měsíce října (na měsíc září) v plné výši za skutečně odebranou 

stravu. Inkaso pro žáky musí být nastaveno v bance s měsíčním intervalem, s minimální částkou 1000,-Kč/osoba. 

6) Odhlašování a výběr varianty obědů se provádí elektronicky na adrese www.estrava.cz nebo na terminálu ve školní jídelně 
nejpozději do 12 hodin předešlého dne. Ve výjimečných případech lze oběd odhlásit do 8 hod. téhož dne a to pouze telefonicky 
558 630 041.  
POZOR: Školní jídelna neprovádí automaticky jakékoliv změny za strávníky, tzn. NEODHLÁŠENÁ (nevybraná) strava PROPADÁ !! 

7) Podle Vyhlášky č. 107/2005 Sb. v platném znění. O školním stravování jsou všichni strávníci povinni odhlásit stravu pro dobu 

nepřítomnosti (první den nepřítomnosti se ale považuje za pobyt ve škole a plyne z toho nárok na oběd, následující musí být 

odhlášeny). V případě neodhlášení stravy, budou režijní náklady staženy rovněž z inkasa. Režijní náklady na jeden oběd činí 42,- 

Kč.  

8) Výdej obědů denně od 11:20 do 14:30 hod. 
9) UPOZORNĚNÍ: V případě, že nebude uhrazena záloha 1000,-Kč nebo nebude staženo měsíční inkaso, nebude možno stravu 

odebírat. 

Zde odstřihněte............................................................................................................................................... 

Po vyplnění odevzdejte, prosím, celý tento odstřižený tiskopis v pokladně školy 

Přihláška ke stravování – žáci  

Příjmení, jméno: ……………………………………………………………………………… Třída: ………………….. 

Adresa: ………………………………………………………….............................................  Státní občanství: ………. 

Škola: ……………………………………………………………………………………………….…………………….. 

Telefon(zákonného zástupce): ………………………………..E-mail (zákonného zástupce):…………………………………………. 

Potvrzení školy o studiu (bez potvrzení školy o studiu nemůžeme poskytovat stravu za sníženou cenu): …………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Přihláška platí po celou dobu studia, pokud zákonný zástupce žáka písemně neoznámí změnu. 
Jméno, příjmení, podpis žáka, podpisem stvrzuji seznámení s vnitřním řádem školní jídelny:……………………………………………………….. 

Jméno, příjmení, podpis zákonného zástupce (u žáků mladších 18 let), podpisem stvrzuji seznámení s vnitřním řádem školní 
jídelny: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

V.....................................................dne.................................................. 
************************************************************************************************ 
Tato část (viz níže) musí být potvrzena peněžním ústavem!!! (povolení k úhradě nemusí být potvrzeno peněžním  
ústavem, v případě, že jej zadáte elektronicky, nutno doložit výtisk povolení k inkasu (z internetového bankovnictví)) 
 
Povolení k úhradě stravného formou inkasa – na účet školy trvá po celou dobu studia (pokud zákonný zástupce žáka písemně neoznámí 
změnu). 

Platba za stravné bude měsíčně připsána na účet: Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková 
organizace, T.G.Masaryka 451, 738 01  Frýdek-Místek 
 
Číslo účtu: 5586300416; kód banky: 0300; název banky: ČSOB. a.s. 738 01 Frýdek-Místek 
Neomezujte inkaso dny, vždy jen 1 platba v měsíci, od 1. 10. 2020 

z účtu číslo:...............................................  

kód banky:..............................; vedeného u banky (název a adresa banky, z níž bude platba prováděna):......................... 

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

Maximální měsíční limit: 1 000,- Kč 
Příjmení a jméno majitele účtu:............................................................................................................................................. 

Úplná adresa majitele účtu:.................................................................................................................................................... 

V …......................................................................dne.....................................Razítko peněžního ústavu 

http://www.estrava.cz/

