Přihláška ke stravování ve školní jídelně
Střední zahradnické školy, Ostrava, příspěvková organizace
Školní jídelna při SZaŠ poskytuje celodenní stravovací služby pro ubytované žáky v celkové hodnotě 86,- Kč na den.
Cena snídaně včetně svačiny
30,-Kč
Cena oběda
30,-Kč
Cena večeře
26,-Kč
Celkem
86-Kč
Cena ubytovacích služeb činí 900,- Kč na žáka za měsíc.
Stravování pro neubytované žáky:
Obědy jsou vydávány v budově Domova mládeže na ulici Dolní 78 v Ostravě Zábřehu od 12.00 hod do 15.00 hod.
Obědy se také dováží do výdejny Střední zahradnické školy na ulici Žákovská 288/20 v Ostravě – Hulváky pro žáky. Výdej obědů v budově
školy probíhá od 12.00 hod do 14.30 hod
Cena oběda
30,-Kč
Bližší informace: vedoucí ŠJ, tel 596 784 678 v době 9.30 – 15.00 hod.
Stravu lze hradit pouze bezhotovostně dvěma způsoby:
1. Bezhotovostním platebním stykem (forma trvalý příkaz) převodem z účtu plátce na účet školy:
Komerční banka Ostrava, číslo účtu 15930761/0100
variabilní symbol – označen jako VS = číslo strávníka
konstantní symbol – KS – 0308
Pro neubytované žáky je částka k úhradě 660,- Kč (což je měsíční záloha pro měsíc s 22 pracovními dny. Pokud měsíc nebude mít 22
pracovních dnů nebo strávník neodebere všechny obědy v měsíci, bude přeplatek za jednotlivé měsíce vyúčtován a vrácen na účet plátce
1krát ročně a to v měsíci červenci.
Pro ubytované žáky s celodenním stravováním je částka za plnou celodenní stravu 1 892,- Kč a ubytování 900 ,-Kč, což je celkem
2 792,-Kč, Celodenní strava bez obědů je částka k úhradě 2 132,-Kč ( ubytování 900 Kč, snídaně a večeře 1 232.-Kč).
Platba musí být uskutečněna do 25. dne v měsíci na následující měsíc v tomto případě bude automaticky přihlášena strava počínaje
prvním dnem měsíce do výše finančního konta strávníka. Pokud strávník zaplatí později, musí si sám objednat stravu prostřednictvím
www.strava.cz
2.

Platba složenkou typu A :
Adresa majitele účtu: Střední zahradnická škola
Žákovská 288/20
709 00 Ostrava – Hulváky
Číslo účtu:
KB OSTRAVA číslo účtu 15930761/0100
variabilní symbol – označen jako VS = číslo strávníka
konstantní symbol – KS 0308
Odesílatel: Jméno strávníka, bydliště atd.(ne jméno plátce)

Pokud Vám nebyl přidělen VS požádejte vedoucí ŠJ
tel 596784 678 v době 9.30 – 15.00 hod

Termín platby je stejný jako v předešlém případě.
Při všech platbách je nutné uvádět variabilní symbol, kterým je číslo přidělené jednotlivým strávníkům.
Bez tohoto údaje nelze platbu identifikovat.
Pokud bude žák odebírat obědy ve školní jídelně, vyplní zákonný zástupce přihlášku ke stravování, kterou žák odevzdá třídnímu učiteli. Pokud
žák nebude mít zájem dále se stravovat, oznámí to písemně vedoucí školní jídelny.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Střední zahradnická škola,Ostrava, příspěvková organizace
PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ

Jméno a příjmení strávníka: ………………………………………………………. Variabilní symbol:……..………………………….
Adresa: …………………………………………………………………………………….
Telefon: ………………………………..
Email: ……………………………………………………………
*Forma úhrady:
a) trvalým příkazem, číslo účtu…………………………………………..
b) poštovní poukázkou typu A
třída:……………………………………….. škola: ……………………………………………………
*Domov mládeže:
ANO / NE
*Požaduji stravu:
a) pouze obědy
b) pouze snídaně+ svačinky a večeře
c)celodenní stravu –snídaně+svačinky, obědy a večeře
*Budu obědvat převážně:
a) ve škole
b) na Domově mládeže
Prohlašuji, že jsem se seznámil/a s Vnitřním řádem Školní jídelny a výdejny
Všechny údaje jsou povinné !
Zakroužkujte správnou odpověď!
………………………………………..

Podpis zákonného zástupce

