Střední škola gastronomie, farmářství a služeb Jeseník
U Jatek 916/8, 790 01 Jeseník
IČO: 00495433
Tel. 584 411 171, www.sosjesenik.cz

PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ
Školní rok 2020-2021
ŽÁK
Příjmení:

Jméno:

Zdravotní pojišťovna:

Datum narození:
Místo narození:

Státní příslušnost:

Okres:

Adresa trvalého bydliště:
Kontaktní telefon:

E-mail:

Obor, který studuje:

Ročník:

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE
Příjmení:

Jméno:

Datum narození:

Adresa trvalého bydliště:

Kontaktní telefon:

E-mail/ID datové schránky:

POSKYTOVATEL STRAVY A UBYTOVÁNÍ
Střední škola gastronomie, farmářství a služeb Jeseník, U Jatek 916/8, Jeseník, IČ: 00495433
ZÁVAZNĚ PŘIHLAŠUJI:
Stravu a ubytování

Stravování
Zvolenou variantu označte křížkem.

INFORMACE PRO VYCHOVATELE
Zdravotní stav žáka (nemoci, pravidelné užívání léků, alergie, jiná závažná sdělení):

Jiné důležité informace:

ZÁKLADNÍ INFORMACE O UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ
1. STRAVOVÁNÍ
Cena stravy:
Snídaně
24,- Kč

Oběd
37,- Kč

Večeře
34,- Kč

Celodenní stravování celkem
95,- Kč/den

2. UBYTOVÁNÍ
Ceny ubytování:
Ubytování
900,- Kč/měsíc

Vratná záloha na klíč a povlečení
250,- Kč

3. INFORMACE PRO NOVĚ NASTUPUJÍCÍ ŽÁKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021
-

Žáci, kteří se pouze stravují, uhradí nejpozději do 01. 09. 2020 vratnou zálohu ve výši
900,- Kč, která bude vrácena v den trvalého odhlášení stravy.

Žáci, kteří se stravují a jsou současně ubytovaní, uhradí nejpozději do 01. 09. 2020
vratnou zálohu ve výši 3 000,- Kč, která bude vrácena v den trvalého odhlášení stravy
a ubytování.
Úhradu vratné zálohy můžete provést bezhotovostně na účet č. 35-5914910257/0100,
variabilní symbol – registrační číslo žáka.
-

Zálohu může poskytovatel použít na zápočet nevyrovnaného dluhu za stravu a ubytování.
4. ZPŮSOB PLACENÍ UBYTOVÁNÍ A STRAVNÉHO
-

Bezhotovostně (složenkou, bankovním převodem) na číslo účtu:
35-5914910257/0100
(v.s. bude sdělen 01. 09. 2020)

-

Hotovostně na sekretariátě školy (každý pracovní den od 06:00 hodin do 14:30 hodin)

Úhrada stravy a ubytování se provádí na základě vyúčtování vystaveného poskytovatelem
k poslednímu dni příslušného měsíce.
Úhrada stravy a ubytování musí být provedena nejpozději do 20. dne v následujícím měsíci.
5. DALŠÍ INFORMACE
Prodlení s platbou za poskytnuté ubytování a celodenní stravování delší než dva měsíce je
důvodem k ukončení ubytování.
Prodlení s platbou za poskytnutou stravu delší než dva měsíce je důvodem k ukončení
poskytování stravy.
Vyplněná a podepsaná přihláška se považuje za závaznou objednávku stravy a ubytování pro
žáka ve šk. r. 2020/2021 a to za ceny výše uvedené.
Datum:

Podpis zákonného zástupce:

Podpis žáka:

Potvrzení objednávky stravy a ubytování poskytovatelem na šk. r. 2020/2021:
Datum:

Podpis zástupce školy:

