Vyšší odborná škola,
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,
Kopřivnice, příspěvková organizace,
se síd lem 742 21 K opř i vni ce , Huso va 1302/ 11

Vážení rodiče,
naše škola nabízí pro své žáky a studenty bezhotovostní platbu za obědy. Pro ty, kteří
se rozhodnou tuto možnost využít, je potřebné zřídit si u své banky svolení k inkasu
ve prospěch našeho účtu 7536801/0100 vedeného u Komerční banky, pobočka Kopřivnice.
Bez Vašeho svolení nebude inkaso realizovatelné. Inkasní limit, prosíme, založte na částku
Kč 1000,-, a to nejpozději k 17. srpnu t. r.

Inkaso
V případě, že si nestihnete k uvedenému termínu inkasní limit zřídit, máte následující
možnosti:
1)
První platbu v hotovosti ve výši Kč 1500,- (stravné září a záloha na říjen) uhradí
strávník nejpozději do 7. září t. r. Do této doby je nutné zřídit svolení k inkasu. Další platby
budou probíhat formou inkasa. Inkaso si lze zřídit také dodatečně v průběhu školního
roku
2) Nemáte-li zřízen účet nebo nechcete tuto službu využívat, je možnost platit obědy
i hotově na pokladně školy, a to vždy poslední týden daného měsíce.
Cena oběda činí Kč 31,-.
Při zahájení školního roku obdrží všichni strávníci kartu ISIC, která slouží k objednávkám
oběda a ke vstupu do budovy školy.
Bezhotovostní platba Vám přináší několik výhod:
odpadá nutnost hotovostní platby a s ní spojeného rizika ztráty peněz,
platba za obědy bude prováděna k 25. dni v měsíci, a to na následující měsíc, platba
bude vždy snížena o neodebrané obědy v minulém měsíci,
konečné vyúčtování za stravné bude provedeno v červenci a případný přeplatek
bude převeden na Váš účet,
Systém objednávání a odhlašování obědů:
každý strávník si objednávává oběd pomocí
čipu
na
terminálu nebo
prostřednictvím elektronického objednávání obědů na stránkách školy,
přihlašovací údaje obdrží žák/student při zahájení školního roku, případně dodatečně
v průběhu školního roku na pokladně školy,
objednávky a odhlášky na následující den je možno pouze do 12:30 h, výjimečně
lze stravu odhlásit do 8:30 h na pokladně školy u paní Ivany Šindlerové:
tel.: 556 833 342, e-mail: pokladna@voskop.cz
V případě absence (např. nemoc) je žák/student povinen od následujícího dne oběd
odhlásit. V případě neodhlášení oběda bude žákovi/studentovi účtována cena oběda
v plné výši, tj. Kč 74,-

Příloha:
NÁVRATKA

Vyšší odborná škola,
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,
Kopřivnice, příspěvková organizace,
se síd lem 742 21 K opř i vni ce , Huso va 1302/ 11

N Á V R A T K A

Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………………….
Škola (VOŠ – SOŠ – SOU)*): ...................... Třída/studijní skupina/učební skupina: ..............
Rodné číslo (variabilní symbol) ………………….………………..……………….......................
(důležitý údaj pro případné doplnění dat)

Adresa trvalého bydliště:……………………...........................……………………………………
Číslo účtu: ………………………………………….……………
Podpis žáka/studenta, příp. zákonného zástupce:

Kód banky: ……….………….

………………….…………………………

*) svou volbu označte

K vyplněné návratce doložte i potvrzení o zřízení svolení k inkasu, případně jiný doklad
o založení inkasa. Návratku odevzdejte v pokladně školy nebo ji zašlete na adresu
školy, která je uvedena v záhlaví dopisu, nej poz ději do 10. srpna t. r.

