PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ GEVO
Školní jídelna při Základní škole, Praha 4, Ke Kateřinkám 1400
Variabilní symbol (8 + doplňte Vaše osobní číslo studenta ze smlouvy o studiu) :

8....

Vyplňujte prosím čitelně hůlkovým písmem

Příjmení:
Datum narození:

Jméno:
Třída GEVO:

e-mailová adresa:

Jméno zák. zástupce:

Tel. číslo:

Forma úhrady stravného: (zakroužkujte jeden typ platby)
přímé inkaso z účtu
trvalý příkaz

Datum, od kdy se bude student po zaplacení 1. zálohy stravovat:
Po dohodě mezi GEVO a Vaší školou žádám, aby byly režijní náklady zahrnuty do ceny obědů a účtovaly se společně.
Úhrada oběda zahrnuje:
Náklady na potraviny strávníků:
do 14 let vč.:
28,- Kč režijní náklady: 14,- Kč
Cena celkem: 42,- Kč
Náklady na potraviny strávníků:
nad 15 let:
31,- Kč režijní náklady: 14,- Kč
Cena celkem: 45,- Kč
1. záloha stravného (22 obědů x 42 Kč) – do 14 let vč.
Cena celkem: 924,- Kč
1. záloha stravného (22 obědů x 45 Kč) – nad 15 let
Cena celkem: 990,- Kč
(Platí se při přihlášení ke stravování a poté vždy do 25. dne v měsíci – v září tedy proběhnou platby 2, poslední platba do 25.5.
U inkas vždy začátkem měsíce, poslední inkasní platby začátkem června. V bance si příkazy zařiďte na celou dobu školní docházky
s výjimkami 2 měsíců v létě.)
15. narozeniny dovršené v tomto školním roce, tj. do 31. 8.2019 zařazují studenta do kategorie nad 15 let.

Student je vyplněním přihlášky přihlášen až do konce školní docházky na GEVO. Při dřívějším ukončení stravování je třeba
písemná odhláška.
Každou změnu účtu je třeba včas nahlásit. Potvrzuji správnost údajů a zavazuji se, že budu včas hradit stravné.
Dále beru na vědomí, že žák má nárok na dotovaný oběd pouze v případě účasti na vyučování a že jsem tedy
povinen/povinna odhlásit obědy na dobu nepřítomnosti studenta ve vyučování (v případě nemoci lze první den odebrat oběd
do jídlonosiče). Podpisem stvrzujete, že jste byli seznámeni s řádem ŠJ (na webových stránkách školy www.katerinky.cz).

V Praze

podpis zák. zástupce

Povolení souhlasu s inkasem či zřízení trvalého příkazu ve vašem
bankovnictví – vyberte variantu na přihlášce
Jméno:

Třída GEVO:
číslo účtu školní jídelny:

variabilní symbol:

7034-2000817319 / 0800
Souhlasím, že se z níže uvedeného účtu může inkasovat počátkem každého měsíce stravné na účet
školy.

Vámi určené číslo účtu, z kterého bude povolen inkasní příkaz či zřízen trvalý příkaz
a z kterého budou převáděny peníze na účet školní jídelny:
předčíslí

číslo

kód banky

/
Jméno majitele účtu:

Datum

Podpis

Po zřízení inkasa či trvalého příkazu prosíme vyplněný formulář odevzdat do kanceláře školní
jídelny včetně přihlášky ke stravování.

