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Přihláška ke stravování  
pro ubytované studenty na DM při SPŠ 

  

Příjmení: …………………..…………  Jméno: ………………………..   Datum nar.:  .................................  

Trvalý pobyt (adresa): ………………………………………………………   školní rok:  ...............................  

Škola:  .......................................................................................................................................................   

Číslo přiděleného čipu: ………………………..  

 

Dne ………………… obeznámen(a) s podmínkami stravování pro ubytované na DM při SPŠ.  

 

Dne ………………….    složena kauce na ubytování. 
 
Strávník se zavazuje a je povinen dodržovat veškeré podmínky stravování. 
 
Podpis ubytovaného:   …………………….………..  podpis vychovatele:  .................................................  
 

 
 

 ..............................................................................................................................................................  
 

 

Potvrzení o svolení k inkasu 

 

Příjmení a jméno ubytovaného žáka:  .........................................................................................................  

Číslo účtu a kód banky, z něhož bude platba prováděna:  ....................................................................  

Majitel účtu:  ....................................................................  

e-mail: ..............................................................................  

telefon:  ............................................................................  

Inkaso je povoleno ve prospěch účtu: 107-8407950207/0100 

 

V ………………………………. dne  ...................................  

 

 

………………………….………. …………………………………………………. 

 podpis majitele účtu razítko a podpis pracovníka banky  
   nebo (vytištěný formulář – autorizace svolení k inkasu) 
 

Odevzdejte u prodeje stravného.  

Veškerá osobní data slouží pouze pro interní účely školy.  
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Podmínky ubytování a stravování 

o Při nástupu k ubytování je vybírána v hotovosti kauce ve výši 3.000,- Kč, která slouží k náhradě případných 

škod na majetku. 

o Cena ubytování 1 500,- Kč je vázána odběrem stravy – minimálně snídaně a večeře.  

o Ke stravování je nutno zakoupit čip á 105,- Kč (tento čip je nevratný), žáci SPŠ a OA obdrží čip zdarma. 

o Ubytovaní žáci jsou povinni odevzdat do 10. září: 

 - přihlášku ke stravování podepsanou zákonným zástupcem a vychovatelem, 

 - potvrzené svolení k inkasu    

o Odhlášky a změny jídla lze provádět na objednávkovém terminále (non-stop), popř. prostřednictvím tel. 

558 406 291, e-mailu  jidelna@spsoafm.cz 

 

Výdej jídel:   

snídaně  (PO – PÁ): 06:00 – 08:00          

obědy  (PO – PÁ): 10:45 -   14:30  

večeře  (PO – ČT): 16:30 -  18:00  

 

Ceník stravy pro ubytované studenty středních škol: 

snídaně: 28,- Kč - lze přihlásit, popř. odhlásit nejpozději den předem do   13:00 hod. 

obědy: 34,- Kč - lze přihlásit, popř. odhlásit nejpozději v daný den   do     8:00 hod. 

večeře: 31,- Kč - lze přihlásit, popř. odhlásit nejpozději v daný den   do     8:00 hod. 

Bezhotovostní platba 
„…INKASO myslí na úhradu za vás…“ 

1. krok: vyplňte formulář „Potvrzení o svolení k inkasu“ 

2. krok: u svého bankovního ústavu zadejte svolení k inkasu ve prospěch účtu Střední průmyslová škola, 

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, p. o. 

 číslo účtu příjemce platby: 107- 8407950207 

 kód banky: 0100 

 stanovení limitu inkasa: 3.500,- Kč (na měsíc) 

 variabilní symbol (VS) NEVYPLŇUJTE, každý měsíc je jiný! 

3. krok: potvrzení o svolení k inkasu (autorizované) odevzdejte ve školní jídelně u prodeje stravného. 

 Ubytovaný si přihlásí stravu na daný měsíc u vychovatele DM. 

 Platba stravného a ošetřovného bude pravidelně stažena převodem z účtu k 5. dni následujícího měsíce. 

 Strávník je povinen dodržovat podmínky stravování uveřejněné na 

http://www.spsoafm.cz/web/stravovani/podminky-stravovani 

 Školní jídelna neprovádí automaticky jakékoliv změny za strávníky, tzn. neodhlášená (nevybraná) strava 

propadá.  

Příklad bezhotovostní úhrady za ubytování a stravování: 

 

5. října

platba za září
... až ...

5. července

platba za červen, vyúčtování 
kauce  
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