Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59
telefon: 387 437 829, 387 927 111, 387 312 326, fax: 387 319 141

Povolení k inkasu na stravování a ubytování
(vyplňte strojem nebo hůlkovým písmem)

Jméno a příjmení žáka:

Název školy:

Rodné číslo žáka:

Obor studia:

Číslo účtu SŠ polytechnické
ČSOB České Budějovice
214512546/0300
(běžné účty)

Datum narození:
Email na rodiče (u nezletilých žáků povinný - vyplňte čitelně):
@

Mobilní kontakt na rodiče:

Email na žáka (vyplňte čitelně):
@
Ubytován/a
Trvalé bydliště
na domově mládeže SŠ polytechnické ulice, č. p.:
ANO - NE
Razítko a podpis peněžního ústavu

Číslo sběrného účtu
(platí pouze pro sporožirové účty)
100219181/0800

PSČ, místo:
Platba bude provedena inkasem
z účtu číslo

Razítko SŠ polytechnické

Evidenční číslo strávníka
(vyplní SŠ polytechnická)

Podpis rodičů

Rodiče svým podpisem potvrzují, že vzali na vědomí organizační záležitosti týkající se školního
stravování.
.....................................................................................................................................……………...
Přístup do školy a objednání stravy se v naší škole zajišťuje pomocí identifikačního čipu, který si
žáci zakoupí v pokladně školy, za částku 100,- Kč. Systém umožňuje objednání stravy na 1 den až 4
týdny předem v libovolné dny.
Pokladní hodiny: pondělí, středa: 6.30 – 8.30 h., 11.30 – 13.30 h., úterý, čtvrtek: 6.30 - 8 h.,
9.30 - 10.00 h., 11.30 – 13.30 h., pátek : 6.30 – 9.00 h.
Přihlašování a odhlašování stravného pouze v pokladních hodinách na telefonu: 387 437 829 nebo
778 761 506
Vyřizuje: pí. Vonešová/778 761 506
Aktuálně platné ceny stravy:
snídaně + přesnídávka: 28,-Kč, oběd: 29,- Kč, večeře + svačina: 35,- Kč, večeře II.: 11,- Kč
V případě nárůstu nákupních cen surovin může být v návaznosti upravena i cena stravy.
V případě Vašeho zájmu o stravování nebo stravování s ubytováním vyplňte důkladně tento
tiskopis, předložte České spořitelně nebo jinému peněžnímu ústavu, kde máte zřízen účet. Zadejte
souhlas s inkasem na stravné a na ubytování pro naši školu. Kopii souhlasu s inkasem vystavenou
peněžním ústavem odevzdáte (zašlete poštou) do pokladny školy. Bez tohoto potvrzení by žák
nemohl být ke stravování a ubytování přihlášen.
Peníze za stravné a ubytování budou inkasovány z Vašeho účtu vždy k 16. dni v měsíci, proto je
nutné, aby byl k tomuto datu na Vašem účtu dostatek finančních prostředků.

