
Podmínky stravování ve školní jídelně Střední školy řemesel - systém e-strava: První měsíc /září/ si zakoupíte zálohově 

čip a stravné na měsíc září hotovostní platbou u vedoucí školní jídelny/dle instrukcí první den školy…; cena čipu 100,-

Kč, přibližná cena na měsíc září 750,-Kč…dle počtu pracovních dní/. Čip se zakupuje na celou dobu studia! Další měsíce 

lze využít bezhotovostní platbu. 1. Úhrada za stravné dalších měsíců /od října/se provádí k 20. dni každého měsíce 

(mimo měsíce června a července) bezhotovostním stykem – z účtu příkazem formou povolení inkasa. 2. Zřízení inkasa 

se provádí elektronicky nebo na pobočce banky. Povolení k inkasu platí po celou dobu studia, pokud nedojde ke 

změně. Veškeré změny týkající se stravování je nutno nahlásit elektronicky na adrese korcekova@ssremesel.cz nebo 

osobně. 3. Pro správné nastavení inkasa je nutno zavést číslo účtu organizace a měsíční limit (viz přihláška). 

Nezavádějte variabilní, konstantní ani specifický symbol – inkaso by nebylo provedeno. 4. Platba na měsíc říjen je tedy 

hrazena v plné výši inkasem dle pracovních dní nejpozději do 15. září a odhlášky jsou zohledněny od měsíce listopadu. 

Přeplatky za měsíce květen a červen jsou vráceny na účet strávníka. 5. Pokud dojde ke změně stravování v průběhu 

měsíce (odhláška/přihláška strávníka, změna účtu apod.) bude výše platby řešena individuálně. 6. Každému strávníkovi 

je přidělen čip. 7. Odhlašování a výběr varianty se provádí elektronicky na adrese www.estrava.cz. Heslo je přiděleno 

při koupi čipu. 8. Cena oběda pro žáka: Kč 34,- (pokud nedojde ke změně), cena čipu Kč 100,- (zálohově). 9. Podle 

vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování jsou všichni strávníci povinni odhlásit stravu pro dobu nepřítomnosti 

(první den nepřítomnosti se ale považuje za pobyt ve škole a plyne z toho nárok na oběd, následující dny 

nepřítomnosti musí být odhlášeny, jinak je povinnost doplatit cenu oběda v plné výši). 10. Výdej obědů denně od 11:30 

do 14:30 hodin.  

Zde odstřihněte, vyplňte a do 15. září odevzdejte vedoucí školní jídelny. 

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

Střední škola informačních technologií, s.r.o., Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek-Místek Po vyplnění odevzdejte celý tento 

odstřižený tiskopis do jídelny p. Korčekové /558421226/  

Přihláška žáka ke stravování  

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

Jméno, příjmení, telefon, podpis (u žáků mladších 18-ti let se týká zákonných zástupců): 

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

telefon: ……………………………………………………podpis: …………………………………..  

V dne: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

Povolení k úhradě stravného formou inkasa – na účet školy /nechte po celou dobu studia/ Platba za stravné bude 

měsíčně připsána na účet: SŠ řemesel, ul. Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek-Místek. Číslo účtu: 28437781, kód banky 0100, 

název banky: Komerční banka a.s., Frýdek-Místek.  

Zadávám příkaz k inkasu vždy k 20. dni v měsíci: z účtu číslo: …………………………………… kód banky: …………, vedeného u 

banky (název a adresa banky, z níž bude platba prováděna): 

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

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

Maximální měsíční limit: Kč 1.000,- (pokud je z jednoho účtu placeno více strávníků je nutno navýšit měsíční limit). 

Příjmení a jméno majitele účtu:…………………………………………………………………..  

Úplná adresa majitele účtu: ……………………………………………………………………..  

V……………………………….. dne:................... podpis: ………………………. 

 

 


