Podmínky stravování ve školní jídelně:
Úhrada za stravné bude k 20. dni v měsíci prováděna bezhotovostním převodem z účtu formou inkasa. Stravné
nelze hradit hotově.
2. Platba za stravné bude měsíčně připsána na účet: Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková
organizace, Československé armády 517, Místek, 73801 Frýdek-Místek
Číslo účtu: 5331781; kód banky: 0100; název banky: Komerční banka a.s. 73801 Frýdek-Místek.
3. Zřízení inkasa se provádí elektronicky nebo na pobočce banky. Povolení k inkasu platí po celou dobu studia,
pokud nedojde ke změně. Veškeré změny týkající se stravování je nutno nahlásit elektronicky na adrese
jidelna@gpbfm.cz nebo osobně.
4. Pro správné nastavení inkasa je nutno zavést číslo účtu organizace a měsíční limit (viz přihláška). Nezavádějte
variabilní, konstantní a specifický symbol - inkaso by nebylo provedeno.
5. První platba bude inkasována z účtu plátce k 20. dni v měsíci předcházejícího před začátkem stravování (např.
začátek stravování září, inkaso staženo v měsíci srpnu).
6. Pokud dojde ke změně stravování v průběhu měsíce (odhláška/přihláška strávníka, změna účtu apod.) bude výše
platby řešena individuálně.
7. Každému strávníkovi je přidělen čip nebo ISIC karta. (ISIC karta pouze pro studenty GPB).
8. Odhlašování a výběr varianty obědů se provádí elektronicky na adrese www.estrava.cz.
9. Podle vyhlášky č. 107/2005 Sb. 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 dny nepřítomnosti musí být odhlášeny).
10. Výdej obědů denně od 12:30 do 14:45 hod., není-li rozvrhem určeno jinak.
1.

Zde odstřihněte
************************************************************************************************
Přihláška žáka ke stravování
Jméno a příjmení žáka:

Třída:

Jméno a příjmení zákonného zástupce:

Telefon:
Email:

Výdej obědů bude prováděn pomocí (vyberte jedno možnost):
☐ ISIC karta
☐ klíčenka
…............................................................................................................................ ................................................................
Souhlas k inkasu stravného na účet školy číslo 5331781/0100
Z účtu číslo:

kód banky:

Maximální měsíční limit:750,-Kč (pokud je z jednoho účtu placeno více strávníků, je nutno měsíční limit
navýšit).

V ……………………………………….
Podpis zákonného zástupce

Dne…………………………………………….

