
 

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

28. října 1598, 738 01 Frýdek-Místek 

T: 558 406 111 • E: skola@pojfm.cz • W: www.pojfm.cz • IČ: 00601381 • ID datové schránky: hx7fqzk 

Přihláška ke stravování žáka 

Příjmení: ………………………………………………. Jméno: ………………………………………………. 

Adresa:   …………………………………………………………………………………………………………….. 

Třída: …………… 

Podpis strávníka (zák. zástupce): …………………………………………………………. 

e-mail zák. zástupce: ………………………………………………………………………….… 

telefon zák. zástupce: …………………………………………………………………………… 

Platba stravného prostřednictvím inkasa:  Ano ☐  … >> Bezhotovostní platba 

 Ne ☐  

Ve Frýdku-Místku dne: …………………………………………………………………………… 

Potvrzení o svolení k inkasu 

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

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

Majitel účtu: ……………………………………………………… 

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

Osobní číslo studenta: ………………………………… ................................................................................................  

V ………………………………. dne ………………………… 

 ………………………….………. …………………………………………………. 

 podpis majitele účtu razítko a podpis pracovníka banky  

   nebo (vytištěný formulář – autorizace svolení k inkasu z internet. bank.) 

mailto:skola@pojfm.cz
http://www.pojfm.cz/
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Bezhotovostní platba 
„…INKASO myslí na úhradu za vás…“ 

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

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. 

1. číslo účtu příjemce platby: 107–8407950207 

2. kód banky: 0100 

3. stanovení limitu inkasa: 900,- Kč (1x za měsíc) 

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

5. neomezujte inkaso dny, vždy jen 1 platba - 1 x za měsíc! 

3. krok: Přihlášku ke stravování žáka s Potvrzením o svolení k inkasu (autorizovaným) přiložte k ISIC kartě, 

který student dostane od třídního učitele. 

6. Platby budou pravidelně staženy převodem z vašeho účtu k 15. dni každý měsíc (kromě měsíce září, cca 

25.9.)   

7. Přihlášení stravného proběhne automaticky vždy na všechny školní dny daného kalendářního měsíce. 

8. Strávník je povinen dodržovat podmínky stravování uveřejněné na 

https://pojfm.cz/skola/jidelna/podminky-stravovani  

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

propadá.  

Příklad placení stravného: 

 

Při ukončení stravování přes bankovní účet bude strávník vyřazen z evidence na základě písemného 
oznámení. 

POZOR!! 

V případě, že inkasní platbu nebude možné provést ve třech po sobě jdoucích měsících, bude strávník 

vyřazen z bezhotovostní úhrady stravného. O této skutečnosti bude zákonný zástupce žáka předem 

informován. 

25. září

platba za 
obědy na 

září

15. října

platba za obědy na 
říjen + vyúčtování 
odhlášek za září

....až ...

15. června

platba za obědy na 
červen + vyúčování 
odhlášek za květen

15. července

vyúčtování 
odhlášek za červen, 
odvod přeplatku na 

Váš účet 

https://pojfm.cz/skola/jidelna/podminky-stravovani

