
Uvedené údaje podléhají ochraně osobních údajů dle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).  

 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Písek, Komenského 86 

Přihláška ke stravování 2018/2019 (obědy) 
 
Čas oběda:  11,00 – 13,45 hodin  Výdejny:  Komenského 86, Písek 

Cena oběda:   30,- Kč      Samoty 2124, Písek   

Způsob úhrady:  bezhotovostně z účtu strávníků   Na Spravedlnosti 741, Písek 

 

1. Úhradu jistiny ve výši 700 Kč je nutné provést převodem na účet do 31. 8. 2018 (do sdělení pro 

příjemce uveďte jméno a příjmení žáka, variabilní symbol – datum narození).  

2. Před zahájením stravování je nutné zřídit u peněžního ústavu, kde máte zřízen běžný účet 

(sporožirový či jiný) souhlas k měsíčnímu inkasu na účet SOŠ a SOU Písek č. 78-

484800257/0100 KB Písek v měsíční částce minimálně 700 Kč. Škola si sama inkasuje podle 

skutečně odebraných obědů v měsíci. Celkové vyúčtování proběhne po ukončení stravování.  

Přihlášku s potvrzením od peněžního ústavu o povolení inkasa z účtu a s potvrzením úhrady 

jistiny zašlete na adresu nebo předejte osobně (k předání je možné využít i informační schůzky pro 

nastupující žáky):  

SOŠ a SOU Písek, Komenského 86, 397 01 Písek, k rukám p. Jany Markové (vedoucí školní 

jídelny - kancelář - přízemí nová budova).   

Přihlášky a odhlášky obědů: na základě Přihlášky ke stravování nemá žák automaticky oběd 

objednán. Objednávky obědů provádí žák pomocí internetové aplikace na webových stránkách školy 

www.sou-pi.cz – Jídelníček výběrem nebo osobně v kanceláři vedoucí školní jídelny ze dvou jídel 

(po zaregistrování Přihlášky obdrží strávník přihlašovací údaje). Oběd je možno přihlásit, odhlásit 

nebo změnit výběr z menu nejpozději do 12.00 hodin předchozího dne pomocí webové aplikace, e-

mailem (jidelna@sou-pi.cz), osobně nebo telefonicky na tel. 731 514 574. Neodhlášené a 

nevyzvednuté obědy propadají bez náhrady. Strávníka je možné vyloučit pro neplacení a při 

opakovaném pozdním placení stravného, nebo při nedodržování Vnitřního řádu ŠJ. 

 

Potřebné  údaje pro platby: Příjemce: SOŠ a SOU Písek, Komenského 86, 397 01 Písek 

                                        ve prospěch účtu:   78 – 484800257 / 0100 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Přihlašuji se ke stravování ve školní jídelně SOŠ a SOU Písek od školního roku 2018/2019 a 

byl(a) jsem seznámen(a) s Vnitřním řádem školní jídelny (na www.sou-pi.cz). 

 

Počínaje dnem: ………………….  (uveďte datum) 

Výdejna: Komenského:  ano/ne   Na Spravedlnosti:  ano/ne (teorie/praxe)  Samoty:  ano/ne (praxe) 

(zaškrtněte varianty podle organizace výuky – bližší informace na úvodních schůzkách - červen) 

Studijní obor …………………………………..……..…. Třída …………………………………… 

Jméno a příjmení …………………………………………. Datum narození ……………………… 

Bydliště …………………….………………………………… PSČ ………………………………. 

Kontakt na zák. zástupce žáka/žákyně (tel., e-mail): ……………………………………………….. 

Název peněžního ústavu ………………….. Číslo účtu u peněžního ústavu …………….………… 

Datum přihlášky:                                            Podpis: 
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