Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky,
Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace

INFORMACE KE STRAVOVÁNÍ
Vážení rodiče,
naše škola zajišťuje stravování žáků ve vlastní školní jídelně. Vzhledem k bezhotovostní platbě za stravu Vás žádáme
o zřízení svolení k inkasu ve prospěch našeho účtu 86-6340980217/0100 vedeného u Komerční banky, pobočka Frenštát
pod Radhoštěm. Doporučujeme nastavit limit inkasa z účtu ve výši minimálně 700,- Kč.
Cena oběda:
žáci 11 – 14 let
žáci 15 let a více

26,- Kč/den
28,- Kč/den

Čip pro výdej stravy je žákům zapůjčen bezplatně. Po ukončení stravování se čip vrací vedoucí ŠJ. Úhrada za ztracený čip
činí 120,- Kč.
Upozornění:
- Inkasa z účtů jsou prováděna vždy k 22. – 25. dni měsíce ve výši stravného přihlášeného na následující měsíc.
- Strava na následující měsíc je automaticky přihlášena, na jednotlivé dny je možno ji odhlásit.
- Přihlašování a odhlašování stravy se provádí elektronicky (www.estrava.cz), telefonicky (595 537 509, 604 426 711)
nebo osobně, nejpozději však do 1300 hodin vždy na následující den.
- Přeplatky jsou vráceny na účet stravovaného, mínusová konta strávníka jsou nepřípustná.
- Žák má právo odebírat stravu denně a v první den neplánované nepřítomnosti ve škole. Pokud si stravu neodhlásí,
pak v dalších dnech své nepřítomnosti je povinen doplatit plnou cenu stravy.
- Přihláška ke stravování platí po celou dobu studia.
- Pokud žák ukončí studium, je povinen odhlásit se ze stravování, odevzdat čip vedoucí ŠJ a zároveň zrušit souhlas
s inkasem u své banky.
- Informace k poskytování školního stravování naleznete na www.frengp.cz.
Žádáme Vás o vyplnění přiložené návratky a její zaslání na sekretariát školy nejpozději do 10. 8. 2018.
První inkaso bude provedeno 22. - 25. 8. 2018.
RNDr. Milena Vaverková v. r.
ředitelka školy

Návratka

Jméno a příjmení žáka: …………..………………………….… datum narození: .…………...……… třída: ……….…..
Adresa trvalého bydliště: ……………………………………………………..……………………..……………………….
Jméno a příjmení zákonného zástupce:………………………….……………………mobil:………………………………..
Číslo účtu: ………………………………..………../…………………………………….
Byl(a) jsem seznámen(a) se „Zásadami pro poskytování školního stravování“, souhlasím s nimi a svým podpisem stvrzuji
zřízení svolení k inkasu z mého účtu ve prospěch účtu 86-6340980217/0100 vedeného u Komerční banky pro Gymnázium
a SPŠEI Frenštát pod Radhoštěm, za účelem bezhotovostní platby stravného ve školní jídelně G a SPŠEI Frenštát pod Radhoštěm.
.…..….......................................................
datum, podpis zákonného zástupce žáka

