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Informace ke stravování a ubytování pro žáky 11 - 14 let
Platba za stravné a ubytování je prováděna výhradně bezhotovostně prostřednictvím sporožirových,
postžirových a běžných účtů měsíčně dopředu. Pokud se Váš syn (dcera) bude stravovat ve školní
jídelně, je nutné první splátku uhradit již v měsíci srpnu 2018 (na měsíc září). Zálohy budou
vyúčtovány vždy 1x ročně po ukončení školního roku, v měsíci červenci.
Pro následující varianty stravy (A-D) byly stanoveny níže uvedené zálohy:

A) snídaně1 + večeře2
B) večeře2
C) oběd3
D) celodenní strava4
ubytování
1)

1 100,-Kč/měsíčně
530,- Kč/měsíčně
600,- Kč/měsíčně
1 700,- Kč/měsíčně
1 000,- Kč/měsíčně

Snídaně obsahuje – snídani a přesnídávku, finanční limit potravin činí u snídaně 15,- Kč,

u přesnídávky 12,- Kč
2)

Večeře obsahuje – svačinu, večeři, finanční limit potravin činí u svačiny 7,- Kč, večeře 26,- Kč

3)

Oběd – finanční limit potravin činí 28,- Kč

4)

Celodenní strava obsahuje – snídani, přesnídávku, oběd, svačinu, večeři. Finanční limit celodenní

stravy je stanoven na 88,-Kč/denně – ve skladbě snídaně 15,- Kč, svačina 12,- Kč, oběd 28,- Kč,
svačina 7,- Kč, večeře 26,- Kč.
Dle zvolené varianty stravy:
1.) Vyplňte přiloženou přihlášku na stravování a zašlete (doručte) zpět do 30.06.2018.
2.) Zadejte si u svého peněžního ústavu částku ke stanovení trvalého příkazu k úhradě. Trvalý příkaz
zadejte tak, aby částka na stravu byla stahována vždy 1x měsíčně a došla na náš účet nejpozději
do 25. dne v měsíci!! Trvalý příkaz si stanovte tak, aby poslední záloha na stravu ve šk.r. 2018/2019
byla připsána na náš bankovní účet v měsíci květnu 2019 (na červen 2019).
3.) Bankovní spojení: číslo účtu naší školy: 118 359/0300.
4.) Variabilní symbol uveďte: číslo uvedené v dopise o přijetí do domova mládeže
Celodenní strava popř. varianta A a B se týká pouze ubytovaných žáků.
Po výběru varianty stravy je nutno stanovenou částku navýšit o poplatek za ubytování, který činí
1000,- Kč měsíčně, tzn. např. stanovená záloha pro celodenní strávníky (varianta D) činí částku
ve výši 2 700,- Kč měsíčně.
V Ostravě dne 30.04.2018
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Ing. Pavel Zubek v. r.
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IČ: 00845329

Bankovní spojení
ČSOB, a.s. Praha, pobočka Ostrava
č. účtu: 118359/0300

