
 

 
 

                                 PŘIHLÁŠKA KE ŠKOLNÍMU STRAVOVÁNÍ 

tato část je určena pro školní jídelnu   

 

       CELODENNÍ STRAVA   89,00 Kč/den (doporučená vložená částka na 1 měsíc činí 1800,-Kč) 

       OBĚDY – JÍDELNA    11-14 let                            32,00 Kč/den (doporučená vložená částka na 1 měsíc činí   650,-Kč)  

       OBĚDY – JÍDELNA    15-let a více                      34,00 Kč/den (doporučená vložená částka na 1 měsíc činí   700,-Kč)  

 

Příjmení a jméno strávníka: ……………………………………………………………………………..třída: ….……………………….…….. 

Datum narození: ………………………………………………Bydliště……………………………………………………………………………………………………       

Škola::…………………………………………………Přihlašovací období ……………………………………………………………………… 

Třída (ročník): ……………………………………… 

Telefon zákonného zástupce:……………………………………………..  emailová adresa:…………………………………………………………………. 

Číslo bankovního spojení ……………………………………………………kód banky……………………………… 

(ze kterého se hradí zálohy a případné přeplatky při vyúčtování). 

 

Bankovní spojení školní jídelny 912506514/0600, variabilní symbol _____________ (sdělí ŠJ) 

Potvrzuji správnost údajů a zavazuji se oznámit písemně jakoukoliv změnu týkající se stravování, zavazuji se dodržovat řád školní jídelny 
zveřejněný na www stránkách. V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) Č. 2016/679 (GDPR) beru na vědomí zpracování 
mnou zadaných osobních údajů. Uvedené údaje jsou zpracovávány na základě plnění právní povinnosti (jméno a příjmení, datum narození 
k zařazení do kategorie strávníků) nebo z důvodu oprávněného zájmu správce (e-mail, telefon z důvodu potřeby kontaktovat a bankovní 
účet pro vratky přeplatků nebo identifikaci plateb). Současně beru na vědomí, že v případě potřeby mohou být údaje předány na základě 
vyžádání správním orgánům například Krajské hygienické stanici atd.). Beru na vědomí, že údaje budou zpracovávány po dobu využívání 
poskytování služeb + 12 měsíců po ukončení z důvodu případného doložení kontrolním orgánům. Byl jsem poučen o tom, že podle zákona o 
ochraně osobních údajů a GDPR mám právo vzít případný souhlas kdykoliv zpět písemným odvoláním souhlasu doručený statutárnímu 

orgánu organizace, požadovat informaci, jaké osobní údaje (moje nebo mého dítěte) zpracovává, požadovat vysvětlení ohledně zpracování 
osobních údajů, vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat výmaz těchto osobních údajů, v 

případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na organizaci nebo na Úřad pro ochranu 

osobních údajů a v případě, že se budu domnívat, že zpracování osobních údajů je v rozporu se souhlasem, mohu žádat blokování, provedení 
opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. 

 

Datum……………………………………....                                                                                ……………………………………………………………..… 

Podpis strávníka / zákonného zástupce / 

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

Informace a pokyny pro strávníky 

tato část je určena zákonným zástupcům 

Vážení rodiče, milí žáci 

Školní stravování v naší škole zajišťujeme provozem automatizovaného stravovacího systému. Stravovací systém je založený 

na identifikaci strávníka pomocí bezkontaktního čipu. Důležitým rysem systému je princip plné odpovědnosti strávníka za 

objednávky. Strávník odpovídá i za stav svého účtu (dostatečný kredit), který je podmínkou pro možnost objednávání a 

odběr stravy. 

Veškeré platby jsou prováděny bezhotovostním převodem na bankovní účet školy:   912506514/0600. Celý systém 

pracuje na základě konta, na kterém se soustředí přijaté platby žáka. Konto neumožňuje objednávat do mínusové částky. 

Při zadání platby musí být uveden variabilní symbol z důvodu identifikace. Při bezhotovostní platbě uvádějte do poznámky 

jméno a příjmení žáka. Přihlášku ke stravování zašlete, popř. odevzdejte na adresu školy do 16. 8. 2020. První zálohovou 

platbu doporučujeme uhradit do 21. srpna 2020. Čip při nástupu do školy obdrží každý žák proti finanční záloze 150,- Kč. 

Slouží k odběru stravy a zároveň pro vstup do školy. Nevyzvednuté zálohy za čip do 3 měsíců od ukončení studia nebudou 

vypláceny! Objednávání a odhlašování stravy je možné prostřednictvím terminálu ve školní jídelně nebo přes webové 

stránky školy www.sou-hustopece.cz  v sekci STRAVA nejpozději předešlý den do 24:00 hodin. Přístupové heslo obdržíte při 

nástupu do školy nebo po odevzdání přihlášky. 

Strávník může odebrat oběd pouze v první den nemoci. Další dny nemá nárok na dotovaný oběd, ale pouze na oběd za 

plnou cenu. Každý má povinnost odhlásit si oběd v době nepřítomnosti ve škole. Vyúčtování plateb za stravování je 

prováděno při ukončení studia a ke dni 30. 6. 2020. 

 

Kontaktní údaje: Chrastinová Lenka, vedoucí školní jídelny, tel: 518 389 118,mob.601 361 431     

e-mail:   chrastinova@sou-hustopece.cz 

http://www.sou-hustopece.cz/

