
PŘIHLÁŠKA  KE  STRAVOVÁNÍ                                               
pro školní rok 2022-2023                

Závazné přihlášky zájemců o stravování je nutné odevzdávat do 8.7. 2022, nejlépe však 

společně se všemi tiskopisy při zápisu do 1. tříd. Doporučujeme využít on-line možnosti 

svolení k inkasu prostřednictvím internetového bankovnictví. V tomto případě přiložte 

potvrzení o tomto způsobu zřízení k této přihlášce. 
Číslo účtu ZŠ Borovany:  105495812/0300 

Vyplňte strojem nebo hůlkovým písmem. 

 

Příjmení a jméno:…………………………… 

 

Datum narození: …………………………….       RČ: ……………………………..………. 

 

Trvalý pobyt: ………………………………………………………………………………… 

 

Škola: ………………………………………. Třída: ………………………………….. 

 

St. občanství: ………………………………. Tel.: ……………………………............ 

 

Zákonný zástupce: …………………………. Bydliště: ……………………………….. 

 

Zahájení stravování: ……………………….. Ukončení stravování: ………………….. 

 

Sazba za jednotku: 25,- Kč za 1 oběd 

 

Způsob platby:  Souhlas k inkasu z účtu z bank k 20. v měsíci na příští měsíc 

 

ČÍSLO ÚČTU: 

podpis, razítko                      

(vyplní pracovnice při zřízení       

trvalého příkazu k inkasu) 

 
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.  
Níže podepsaný zákonný zástupce byl seznámen s Vnitřním řádem školní jídelny. 

 

 

 

 

…………………………………..       ….……………………………. 

        razítko školní jídelny            podpis rodičů  

 

Podmínky stravování ve školní kuchyni 

 

1. Kontrola na účtech se provádí 20. dne každého měsíce. 

V případě nezaplacení stravného k 20. dni v měsíci není možné se následující měsíc 

stravovat. 

2. Stravné se platí předem. 

Čip na odběr stravy a umožnění vstupu žáka do budovy školy bude dětem vydán první školní 

den, částka za jeho pořízení (115,- Kč) bude odečtena v průběhu září ze Školní online 

pokladny. 


