Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00
Kontakt ŠJ: tel.: 377 308 231 - 233, e-mail: fialovalenka@staff.souepl.cz

Přihláška ke stravování a souhlas s inkasem
Komerční banka: 39233311/0100

Příjmení a jméno: …………………………………………………….……………………………………………………………………………………
Škola: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Bydliště: ……………………………………………………………………….…….………………………………………………………………………….
Telefon zákonného zástupce: …………….………………………………….………..……………………………………………………………..
E-mail: …………………………………..……………………………………………………......................................................................
Číslo účtu, ze kterého bude prováděno inkaso:……………………………………………………………………………………………….
Potvrzení souhlasu s inkasem do částky: ……………………. ,- Kč, pro ubytované ………………………….,- Kč
(Obědy 1 000,00 Kč, celodenní strava 2 000,00 Kč)
Potvrzení banky o přijetí povolení k inkasu (popřípadě doklad z internetového bankovnictví):
(prosím nezadávejte žádný variabilní symbol, v takovém případě nebude inkaso provedeno)

Datum, od kterého je inkaso povoleno: ………………………………………………………………………………….

Upozornění:
1. V závažných případech (např. nemoci) lze stravu odhlásit nejpozději v den stravování, a to do 7:00 h v kanceláři ŠJ, telefonicky na
číslech 377 308 231, 377 308 232 a 377 308 233 nebo e-mailem na adresu fialovalenka@souepl.cz.
2. Ve zdůvodněných případech (např. uzdravení a rod. důvody) je možné si do 7 h ráno předchozího dne stravu objednat na následující
den (např. v pondělí do 7 h na úterý).
3. Žáci mají právo denně odebrat oběd, ubytovaní žáci v domově mládeže mají právo odebrat i snídani a večeři. Žák, který nebyl
přítomen ve škole, nemá nárok na odebrání stravy ve školní jídelně. Výjimkou je první den nemoci, kdy lze vydat jídlo, pokud nebylo
možno včas jej odhlásit. Pokud jídlo nebude odhlášené v době nemoci nebo jiné nepřítomnosti z osobních důvodů žáka, ten uhradí
stravné v plné výši tj.: za potraviny, věcné a osobní náklady.
4. Osobní údaje poskytnuté na této přihlášce budou zpracovány výhradně pro účely a po dobu nezbytnou k zajištění stravování. Další
informace včetně kontaktů a možnosti uplatnění svých práv v oblasti ochrany osobních údajů (GDPR) lze nalézt na webových
stránkách školy (https://www.souepl.cz/).
Zákonný zástupce souhlasí se zpracováním čísla účtu pro potřeby bezhotovostního hrazení stravného škole.

………………………………………………
Datum

…………………………………………………………...
Podpis zákonného zástupce

