
 

 
 

 
 

 

Podmínky stravování ve školní jídelně: 
 

1. Úhrada za stravné bude k 20. dni v měsíci prováděna bezhotovostním převodem z účtu formou inkasa.  

Stravné nelze hradit hotově. 

2. Cena oběda pro žáka činí 38 Kč.  

3. Platba za stravné bude měsíčně připsána na účet organizace: číslo účtu: 5331781; kód banky: 0100 KB. 

4. 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. 

5. Pro správné nastavení inkasa je nutno zavést číslo účtu organizace a měsíční limit 1000 Kč. Nezadávejte 
variabilní, konstantní a specifický symbol – inkaso by nebylo provedeno. 

6. Pokud dojde ke změně stravování v průběhu měsíce (odhláška/přihláška strávníka, změna účtu apod.), bude 
výše platby řešena individuálně.  

7. Odhlášky a přihlášky ke stravování 

Žáci 1. ročníků-všichni žáci, kteří se přihlásili ke stravování, obdrží 1. 9. 2022 ISIC kartu, která bude načtena  
do stravovacího systému.  Všichni žáci prvních ročníků mají na měsíc září přihlášeny všechny stravovací dny 
mimo adaptační kurzy. Následující měsíc říjen budou mít již automaticky nastaveny odhlášky a přihlášky si již 
budou zadávat individuálně přes mobilní aplikaci eStrava nebo na www.estrava.cz. 
Do stravovacího systému se žáci přihlašují za pomocí hesla. Heslo jsou iniciály studenta a číslo ISIC karty nebo 

číslo čipu (příklad Jan Šimon číslo karty 1111 – přihlášení JS1111). Heslo lze kdykoli změnit. 

Žáci vyšších ročníků-mají automaticky nastaveny odhlášky již od měsíce září a přihlášky si zadávají individuálně 
přes mobilní aplikaci eStrava nebo na www.estrava.cz.  
Zohlednění odhlášek. 

Strava na září a říjen je inkasována z účtu plátce k 20. dni v měsíci předcházejícího před začátkem stravování 
v plném počtu stravovacích dní.  Odhlášky se v ceně inkasované platby začínají zohledňovat v měsíci listopadu, 
kdy se začínají párovat liché a sudé měsíce. Přeplatky za květen posíláme začátkem června a přeplatky za červen 
posíláme začátkem července na účet strávníka. 

V případě individuálního vyúčtování za dané období napište na veronika.zarska@gpbfm.cz. 

8. 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). 

9. Výdej obědů denně od 12:30 do 14:45 hod., není-li rozvrhem určeno jinak. 

 
Zde odstřihněte 
************************************************************************************************ 

Přihláška žáka ke stravování 
 
Jméno a příjmení žáka:      Třída:     
    
Jméno a příjmení zákonného zástupce:    Telefon zákonného zástupce: 
 
        Email zákonného zástupce: 
 
…............................................................................................................................................................................................ 
 

Souhlas k inkasu stravného na účet školy číslo 5331781/0100 
 
Z účtu číslo:       kód banky: 
 
V ……………………………………….    Dne……………………………………………. 
 
 
Podpis zákonného zástupce 
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