Informace pro rodiče žáků,
kteří nebudou ubytováni na domově mládeže (s NÁVRATKOU PRO VŠECHNY)
Platby za stravování ve školní jídelně (obědy) jsou na SOŠ Blatná uskutečňovány
zásadně bezhotovostním převodem z účtu. Zřiďte si proto trvalý příkaz k platbám z Vašeho
účtu na účet SOŠ Blatná číslo 4183010217/0100 (KB Blatná). Trvalý příkaz zaveďte na
částku 740,- Kč měsíčně se splatností do 15. každého měsíce (oběd je v ceně 37,- Kč).
První platba je splatná nejpozději 15. září 2020.
Žáci ubytovaní na DM viz informace pro žáky ubytované (v tom případě příkaz na
2 898,- Kč).
POZOR: jako VARIABILNÍ SYMBOL uveďte NÍŽE UVEDENÉ ČÍSLO (zasláno v dopise,
je to číslo jednací rozhodnutí o přijetí s vynechaným lomítkem). Přeplatky budou
vyúčtovány na konci školního roku (nebo při ukončení studia či výjimečně na Vaši žádost
i jindy) a zpět vráceny na uvedené účty. Na červenec a srpen je třeba platby po dohodě
s Vaší bankou přerušit, případně trvalý příkaz ukončit a zřídit nový s první splátkou v září
po prázdninách.
V případě změny čísla účtu v průběhu studia, je nutné tuto změnu písemně nahlásit
u vedoucí školní jídelny (osobně, tel. 383412217 nebo mail stravovani@blek.cz ).
Prosíme, zkontrolujte si na výpisu, zda je příkaz prováděn a zda máte zadán
variabilní symbol (je totožný s číslem jednacím, již bez lomítka, pod kterým byl žák přijat –
evidován u přijímaček), tedy dvě nebo tři číslice a 2020, poznamenejte si je před odesláním
níže uvedené návratky!.
(K vydání oběda je nezbytný čip – viz informace ke škole – zaregistrovaný u vedoucí školní
jídelny). Bez čipu nelze oběd vydat – o výjimečnou náhradní papírovou stravenku může žák
požádat vedoucí školní jídelny. Odhlašování obědů je možné nejpozději do 11:00
předcházejícího dne – mailem případně telefonicky nebo osobně u vedoucí ŠJ či na displeji
ve vestibulu. (Předem neodhlášenou stravu nutno uhradit.)
Ing. Mgr. Pavel Kotrouš
ředitel školy

kontakty na www.blek.cz
--------------------------------------- zde oddělte -------------------------------------

Vraťte prosím škole (nejpozději do 1. září 2020)
pozdějším nástupu do školy)

(nebo obratem při

(TOTO PLATÍ PRO VŠECHNY ŽÁKY – I PRO UBYTOVANÉ V DM)

Platbu za ……………………………………, žáka – žákyni 1. ……třídy na účet SOŠ Blatná
jméno a příjmení žáka

4183010217/0100 u KB Blatná budu hradit z účtu u ………………………………………………………,
peněžní ústav

název účtu …………………………………………………, č. účtu ………………………………………………………………,
(většinou jméno vlastníka)

variabilní symbol _ _ _ _ _ _ _
V …………………………………………………… dne …………………………….
………………………………………
podpis rodičů

