
ZÁKLADNÍ ŠKOLA POVÁŽSKÁ STRAKONICE 
PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ 

Příjmení a jméno strávníka: ..................................................................................  

Datum narození:  ..............................  Třída:  ...............  Školní rok:  ..................  

Zákonný zástupce žáka 

Jméno a příjmení:  .................................................................................................  

Adresa pro doručování písemností:  ......................................................................  

Telefon:  ..............................................  Datová schránka:  ...........................  

Vyplňte datum 1. stravovacího dne:  .........................................  

Přihlašuji se závazně ke stravování ve školní jídelně: (zakroužkujte) 

a) na všechny vyučovací dny 

b) pouze v těchto dnech: pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek (zakroužkujte) 

Beru na vědomí, že: 

1. Obědy se vydávají pomocí čipu. 

2. Neodhlášené obědy propadají bez náhrady. 

3. Odhlašování i přihlašování je možné nejpozději den předem do 13.00 hodin. 

4. Při ztrátě, případně zničení čipu, si strávník zakoupí nový čip. Při zapomenutí čipu si 

strávník vytiskne náhradní stravenku na boxu v jídelně. Tři náhradní stravenky v běžném 

měsíci budou zdarma, každá další bude zpoplatněna. Podrobnější informace v provozním 

řádu školní jídelny. 

5. Čipy jsou nevratné. 

6. Bez čipu a náhradní stravenky se oběd nevydá. 

7. Strávník je přihlášen na nový měsíc po zaplacení složenky, nejpozději do 25. před koncem 

měsíce. 

8. Je-li placeno stravné z účtu, je strávník přihlášen ke stravování po zaplacení zálohy na 

další měsíc. 

9. Strava se nevydá mimo ŠJ. Výjimku povolí vedoucí ŠJ. 

10. Je možnost odhlašovat i přihlašovat obědy po internetu. Další informace na webových 

stránkách školy www.zs-povazska.strakonice.eu 

11. Vedoucí školní jídelny bude ihned nahlášena změna údajů uvedených v přihlášce. 

12. Strávník byl seznámen s vnitřním řádem školní jídelny ZŠ Povážská Strakonice. 

Všechny uvedené údaje jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 

27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 

a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (GDPR), ve znění pozdějších předpisů. 

Svým podpisem potvrzuji, že mi byla v souladu s čl. 13 obecného nařízení č. 2016/679 o ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů poskytnuta informace o zpracování mých 
osobních údajů (Oznámení o zpracování osobních údajů za účelem vedení agendy povinná školní docházka), která je 

zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách školy www.zs-povazska.strakonice.eu 

Čestně prohlašuji, že stravování ve školní jídelně zákonní zástupci vzájemně projednali a se stravováním oba zákonní 
zástupci souhlasí. 
 

Ve Strakonicích dne .................................   ............................................................  

 podpis zákonného zástupce 

http://www.zs-povazska.strakonice.eu/

