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

Přihláška ke stravování na školní rok 2022/23

Datum doručení: ……………......…………
Č.j. …………......………………

příl.:…...

(VYPLŇTE ČITELNĚ HŮLKOVÝM PÍSMEM)
Příjmení
a jméno žáka:
Adresa
trvalého
bydliště:

rodné číslo
státní
občanství
mobilní
telefon č.

ulice nebo
obec a č.p.
PSČ

pošta

třída
(ročník)
studijní
obor

Název školy
adresa školy

Rodiče /1

otec

délka vzdělávacího
programu

matka

příjmení a jméno
adresa trvalého
bydliště /2
e-mailová adresa
mobilní telefon
jiný tel. kontakt
datová schránka

Jiný zákonný zástupce nezletilého (nejsou-li jimi rodiče)
příjmení a jméno

telefon

adresa trvalého
bydliště /2

e-mailová adresa

vztah k vychovávanému
Vysvětlivky:
/1
Není-li jeden z rodičů zbaven rodičovských práv, tak je nutné uvést kontaktní údaje na oba rodiče, i když jsou rozvedeni apod.
/2

Vypište, je-li adresa odlišná od adresy žáka. Kontakt na rodiče musí uvést i žadatelé zletilí žáci a studenti, protože i jejich rodiče mají právo na informace
plní-li vůči svému dítěti vyživovací povinnost.

CENA STRAVY:
Snídaně
30,- Kč

Oběd
45,- Kč

Večeře
40,- Kč

Celodenní stravování celkem
115,- Kč/den

ZPŮSOB PLACENÍ ZÁLOHY NA STRAVU
Docházející žáci uhradí nejpozději do 31. 08. 2022 vratnou zálohu ve výši 900,- Kč, která bude vrácena v den
trvalého odhlášení stravy.
Ubytovaní žáci uhradí nejpozději do 31. 08. 2022 vratnou zálohu ve výši 2 100,- Kč, která bude vrácena v den
trvalého odhlášení stravy.
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.

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

ZPŮSOB PLACENÍ STRAVNÉHO
-

Bezhotovostně (složenkou, bankovním převodem) na číslo účtu:
35-5914910257/0100
(v.s. bude sdělen v srpnu 2022)

-

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

Úhrada stravy se provádí na základě vyúčtování vystaveného poskytovatelem k poslednímu dni příslušného měsíce.
Úhrada stravy musí být provedena nejpozději do 20. dne v následujícím měsíci.
DALŠÍ INFORMACE
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 pro žáka ve šk. r. 2022/2023 a to za
ceny výše uvedené.
Objednávka jídel se provádí pomocí osobního čipu žáka na objednávkovém terminálu u jídelny.
Odhlášku jídla je třeba provést den předem do 12,00 hodin. V době nepřítomnosti nebo onemocnění strávníka
též telefonicky nebo e-mailem u vedoucí školní jídelny. V neděli lze vzkaz nechat na domově mládeže při omluvě
žáka.
Výdejní doba ve školní jídelně:
HODINA ZAČÁTEK
0
7:00 hodin
1
7:55 hodin
2
9:00 hodin
3
9:50 hodin
4
10:45 hodin
5
12:15 hodin
6
13:10 hodin
7
14:00 hodin
8
14:50 hodin
9
10

KONEC
7:45 hodin
8:40 hodin
9:45 hodin
10:35 hodin
11:30 hodin
13:00 hodin
13:55 hodin
14:45 hodin
15:35 hodin

PŘESTÁVKA
10 minut
20 minut
5 minut
10 minut
45 minut
10 minut
5 minut
5 minut
5 minut

VÝDEJ
Výdej snídaně 6:30 - 7:30 hodin

Výdej nosičů 11:00 hodin
Výdej oběda 11:30 - 12:15 hodin
Výdej oběda-praxe 12:15 - 12:35 hodin

Výdej večeře 17:00 - 17:30 hodin

V _____________________________ Podpis uchazeče o stravování: _________________________________

Datum: _________________________ Podpis zákonného zástupce /3: _________________________________
Vysvětlivky:
/3
Žádáme podpis zákonného zástupce (plátce náhrad za stravování) i u zletilých. Ve výjimečných případech může být od tohoto požadavku upuštěno (např.
neplní-li zákonný zástupce vůči žadateli vyživovací povinnost).

