Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm
nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm 756 61

Přihláška ke školnímu stravování žáka
Současný stav žadatele:1
nezletilý žák, plátce zákonný zástupce
zletilý žák, plátce zákonný zástupce
zletilý žák, samoplátce

Příjmení a jméno žáka:
Datum narození:
Bydliště:
Telefon žáka:
E-mail žáka:
Škola (SŠZePř, gymnázium):
Školní rok:

2019 / 2020

Třída:
Stravovací kategorie:
(oběd, celodenní)

Příjmení a jméno zákonného zástupce žáka:2
Telefon zákonného zástupce žáka:
E-mail zákonného zástupce žáka:

Úhrada stravného se provádí přednostně bezhotovostně - bankovním převodem (inkasem).
Další možné způsoby platby je nutné dohodnout s vedoucí školního stravování.

Způsob úhrady stravovací služby:1
Bankovní převod (inkaso)
Platba v hotovosti
Platba příkazem k úhradě

1

Zakřížkujte příslušnou možnost

2

Nevyplňuje se v případě, že se ke stravování přihlašuje zletilý žák a současně platbu realizuje sám.

Tel. 571 654 390
info@szesro.cz

www.szesro.cz
ID: 9e9xkv8

IČ 00843547

Úhrada služby bankovním převodem (inkasem):
Formou souhlasu s inkasem z účtu číslo (číslo účtu plátce):
číslo účtu příjemce: 4002230801/0100
nezadávejte žádný variabilní, konstantní, specifický symbol
finanční limit – pokud je limit vyžadován doporučujeme u obědů 900,-- Kč
u stravování a ubytování 3 500,-- Kč
platba bude srážena k 15. až 17. dni v měsíci
doložte prosím vytištěný souhlas s inkasem od své banky
Na základě Vyhlášky č. 107/2005 Sb. § 4, odstavec 9 je zákonný zástupce žáka nebo žák povinen odhlásit
stravování od druhého dne nepřítomnosti žáka ve škole.
Neučiní-li tak, může být strava od druhého dne nepřítomnosti žáka ve škole doúčtována za plnou cenu (finanční
normativ + režie mzdová a provozní). První den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole se pro účely
stravování považuje za pobyt ve škole, proto je strava přihlášená na tento den účtovaná za sníženou cenu (jen
finanční normativ).
Byl/a jsem informován/a o vydání a obsahu Vnitřního řádu školní jídelny a dobrovolně se jej zavazuji dodržovat;
dále jsem byl/a seznámen/a s dokumentem Sběr a zpracování osobních údajů (GDPR) při poskytování
stravovacích služeb SŠZePř Rožnov p/R.
Spolu s přihláškou je potřeba vyplnit formulář Výslovný informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů
žáka.

Souhlas s inkasem je potřeba doložit potvrzením, že byl sjednán!

Datum:

Podpis strávníka (žáka):

Datum:

Podpis zákonného zástupce:2

2

Nevyplňuje se v případě, že se ke stravování přihlašuje zletilý žák a současně platbu realizuje sám.
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