
Základní škola Soběslav, Komenského 20 

Komenského 20/22, 392 01 Soběslav 

IČO: 00582786, Tel. 381 200 986 

e-mail:  reditel@zssobeslav.cz 

________________________________________________________________ 

 

PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ DO ŠKOLNÍ JÍDELNY 

 

 
JMÉNO ŢÁKA /STRÁVNÍKA/………..……………………………DAT. NAROZENÍ…………………… 

 

TŘÍDA:……………………….                                                     

 

Trv.bydliště……………………………………………………………………………………………………. 

 

Přihlášen od.:………………………… 

 

ZPŮSOB PLATBY:       HOTOVĚ                                BANKOVNÍ ÚČET  (KB) 

                                                                                            17635301/0100          

/poţadovaný způsob zaškrtněte/ 

 

Číslo účtu pro inkaso stravného:………………………………… 

 

 

Potvrzuji svým podpisem správnost údajů a zavazuji se, ţe budu včas hradit platby stravného. Byl jsem 

seznámen s podmínkami ve školní jídelně, které jsou uvedeny níţe na straně této přihlášky. 

 

Ţáci musí mít zakoupeny čipy, se kterými se prokazují při výdeji oběda./25,-Kč/. 

                         

  V Soběslavi dne………….………………               Podpis zák.zástupce……………………………………..                   

 

 

Čísla účtů pro povolení k inkasu: 
 KB : 17635301/0100         

 

Provoz ŠJ se řídí vyhláškou 107/2005 Sb. O školním stravování. Dítě je přihlášeno na základě  vyplnění této přihlášky pro celou 

školní docházku k pravidelnému odběru stravy. Pro zařazení dítěte do příslušné kategorie je rozhodující věk, kterého dítě dosáhne 

v příslušném školním roce/tj. od 1.9. do 31.8./. 

V případě onemocnění je zák.zástupce povinen dítě odhlásit ze stravování den předem do 13,00hod. 

První den nemoci je povaţován za pobyt ve škole a je v době od 11.00 do  13,30hod. moţno stravu odebrat ve školní jídelně. Za 

neodhlášenou stravu se neposkytuje ţádná náhrada. 

Odhlášky budou přijímány telefonicky 381 200 992, mobil 739 031 562 , 775 271674 email: jídelna@zssobeslav.cz nebo osobně 

do 13,00hod. na následující dny. Po ukončení nemoci je povinen zák.zástupce opět přihlásit ţákovi oběd a to vţdy den předem do 

13,00hod. Internet :www.strava.cz, uţ.jméno a heslo přiděleno při přihlášení. 

ÚPLATY stravného jsou prováděny doplatkem za odebranou stravu z účtu, nejpozději 20.dne v měsíci za předchozí měsíc. 

Hotovostní platba probíhá zálohou na měsíc následující. Platba v hotovosti je moţná pouze v kanceláři školní jídelny a to vţdy 

nejpozději poslední týden v měsíci na měsíc následující.K evidenci stravovaného ţáka je nutno odevzdat vyplněnou přihlášku ke 

stravování se souhlasem k inkasu po celou dobu školní docházky. Změnu je nutno neprodleně oznámit vţdy do 15.dne v měsíci u 

vedoucí jídelny, která tuto změnu provede  na následující měsíc. Pokud ţák nemá zaplaceno stravné za předchozí měsíc, nebude 

mu v následujícím měsíci strava vydána. 

Řád školní jídelny je vyvěšen na nástěnce, nebo u vedoucí v kanceláři. 

 

 

 

mailto:j�delna@zssobeslav.cz


Správce Vašich osobních údajů 
Základní škola Soběslav, Komenského 20, se sídlem Komenského 20/22, 392 01 Soběslav, IČ 005 82 786. 

Zpracování osobních dat 
Vyplněním Vašich osobních údajů se Základní škola Soběslav, Komenského 20 stane správcem Vašich 

osobních údajů. Z právního titulu zákonné povinnosti evidujeme: jméno a příjmení - žák, datum narození, 

třída, trvalé bydliště, číslo inkasního účtu. Tyto údaje zpracováváme za účelem evidence  žáků přihlášených 

ke stravování. Z právního titulu souhlasu evidujeme Podpis zákonného zástupce, po dobu školní docházky a 

dále dle zvláštních zákonů. Tyto údaje zpracováváme za účelem Přihláška ke stravování ve školní jídelně.  

 

Dodatek ke zpracování 
Podpisem souhlasím, z titulu zákonného zástupce, se zpracováním osobních údajů nezletilé osoby. 

 

 

 

..………………………………………. 

podpis zákonného zástupce 

 

 

Můžete vznést námitku proti tomuto zpracování, stejně jako můžete požadovat opravu udaných osobních 

údajů, požádat o sdělení, jaké osobní údaje o vás evidujeme, případně požádat o výmaz osobních údajů, 

bude-li to možné. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a 

nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. V případě, že jste nám udělili 

souhlas se zpracováním některého z osobních údajů, informujeme Vás, že tento souhlas můžete v budoucnu 

kdykoli odvolat a je povinností dodavatele tento údaj následně vymazat a dále jej nezpracovávat. Odvoláním 

souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. 

Vaším právem je podat stížnost dozorovému úřadu (Úřad na ochranu osobních údajů) proti tomuto 

zpracování. Se svými žádostmi se můžete obracet na email reditel@zssobeslav.cz nebo na sídlo naší 

společnosti: Základní škola Soběslav, Komenského 20, Komenského 20/22, 392 01 Soběslav. 

 

Základní škola Soběslav, Komenského 20 využívá Pověřence pro ochranu osobních dat pro zvýšení dohledu 

a kontroly nad zpracovávanými osobními údaji. Kontaktní údaje na pověřence: Jana Janečková, tel.: 724 

652 100, email: info@advisoryservice.eu  

 

 
 


