
Základní škola a Mateřská škola Dolní Dunajovice, příspěvková organizace 
 

PŘIHLÁŠKA KE ŠKOLNÍMU STRAVOVÁNÍ 
 

Příjmení a jméno dítěte / žáka: ______________________________________________________________________třída: ____________ 
 
Datum narození:___________________________________________________________________________________________ 
 
Přihlašované období: _______________________________________________________________________________________  
 
Telefon zákonného zástupce: ____________________________________ emailová adresa:___________________________________ 
 
Číslo bankovního spojení _____________________________________________________________ kód banky _____________________ 
                  

Úhrada stravného bude prováděna: 
 
Pravidelným převodem (trvalým příkazem) nebo slož enkou na účet  86-1834760297/0100 – 
variabilní symbol platby je př ide len po odevžda ní  př ihla s ky a žu sta va  stejny  po celou dobu střavova ní  
(99****) 
 
Vyúčtování proběhne k 31. 7. příslušného roku 
 
K odbe řu střavy je potř eba čip, kteřy  slouž í  i ke vstupu do budovy.  Cena je 100 Kč, c ipy vyda va   
ža stupce ř editele s koly v kancela ř i s koly (Hlavní  82). 
 

Stravování žáků v době nemoci  
• dle vyhlášky č. 107/2015 Sb. § 4 odst. 9 o školním střavování, v platném žnění, se přvní den 

neplánované nepřítomnosti střávníka ve škole považuje ža pobyt ve škole. Z toho vyplývá, že 

přávo odebřat oběd domů do jídlonosiče mají děti ZŠ a MŠ použe přvní den nepřítomnosti ve 

škole. 

• Další dny je nutno obědy odhlásit nejpožději řáno do 7.30 hod., jinak jsou střávníci povinni 

hřadit plnou hodnotu oběda tj. včetně přovožní a mždové řežie.  

Jsem sežna men s platny m střavovací m ř a dem s kolní  jí delny a souhlasí m s povinnostmi ž ne j 
vyply vají cí mi. 
 

Jakoukoliv změnu ve výše uvedených údajích je nutno ihned nahlásit telefonicky 734 243 991 
nebo e-mailem na adrese sj@dolni-dunajovice.cz!!! 
 
Více informací ke stravování: www.zs-dd.cz 

 

Potvřžuji spřa vnost u daju  a žavažuji se ožna mit pí semne  jakoukoliv žme nu ty kají cí  se střavova ní , žavažuji se 
dodřž ovat ř a d s kolní  jí delny žveř ejne ny  na www střa nka ch. V souladu s nař í žení m Evřopske ho pařlamentu a Rady 
(EU) C . 2016/679 (GDPR) a ža kona 110/2019 Sb. beřu na ve domí  žpřacova ní  mnou žadany ch osobní ch u daju . 
Uvedene  u daje jsou žpřacova va ny ža u c elem plne ní  te to smlouvy, na ža klade  plne ní  přa vní  povinnosti (jme no a 
př í jmení , datum nařožení  k žař ažení  do kategořie střa vní ku ) nebo ž du vodu opřa vne ne ho ža jmu spřa vce (e-mail, 
telefon ž du vodu potř eby kontaktovat a bankovní  u c et přo vřatky př eplatku  nebo identifikaci plateb). Souc asne  
beřu na ve domí , ž e v př í pade  potř eby mohou by t u daje př eda ny na ža klade  vyž a da ní  spřa vní m ořga nu m např í klad 
Křajske  hygienicke  stanici atd.). Beřu na ve domí , ž e u daje budou žpřacova va ny po dobu využ í va ní  poskytova ní  
služ eb + 12 me sí cu  po ukonc ení  ž du vodu př í padne ho dolož ení  kontřolní m ořga nu m. Byl jsem pouc en o tom, ž e 
podle ža kona o žpřacova ní  osobní ch u daju  a GDPR ma m přa vo pož adovat infořmaci, jake  osobní  u daje (moje nebo 
me ho dí te te) ořganižace žpřacova va , pož adovat vysve tlení  ohledne  žpřacova ní  osobní ch u daju , vyž a dat si př í stup 
k te mto u daju m a tyto nechat aktualižovat nebo opřavit, pož adovat vy maž te chto osobní ch u daju , v př í pade  
pochybností  o dodřž ova ní  povinností  souvisejí cí ch se žpřacova ní m osobní ch u daju  obřa tit se na ořganižaci nebo 
na U ř ad přo ochřanu osobní ch u daju  a v př í pade , ž e se budu domní vat, ž e žpřacova ní  osobní ch u daju  je v řožpořu 
se ža konem. V př í pade  dotažu  ke žpřacova ní  osobní ch u daju  mu ž ete kontaktovat pove ř ence přo ochřanu osobní ch 
u daju  na adřese gdpř@jkaccounting.cž 

       
  ___________________________                                                                                                  __________________________________ 
                     datum                                                                                                                  podpis ža konne ho ža stupce  

mailto:gdpr@jkaccounting.cz

