
 

Přihláška ke stravování 

Údaje zpracovávané na základě §28, zk. 561/2004 Sb za účelem plnění služby školního zařízení  

po dobu poskytování stravování 

osobní údaje žáka 

Jméno  a příjmení:. ........................... ……………………………………………Datum narození :………………………….. 

údaje o zákonných zástupcích 

(Stačí vyplnit jednoho zákonného zástupce) 

 

Otec:  příjmení a jméno: ...................................................................................................  

telefonické spojení (domů, do zaměstnání, mobil): ............................................................................................... 

e-mail:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Matka:  příjmení a jméno: ...................................................................................................  

telefonické spojení (domů, do zaměstnání, mobil): ............................................................................................... 

e-mail:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

V ................................................. dne .......................................      …………………………………………………… 
                                                                                                                               podpis zákonného  zástupce 

 

Údaje, jejich zpracování je vázáno na souhlas. 

1. typ platby (účet nebo inkaso)………………………………………………………………………………………… 
2. číslo bankovního účtu…………………………………………………………………………………………………. 

Tento údaj bude škola využívat pouze za účelem  zpracování úhrady stravného.  Souhlas je udělen na 

dobu poskytování služby stravování , nebo do jeho odvolání. 

 
Poučení: Škola, jako správce uvedených osobních údajů prohlašuje, že má zavedena veškerá technická a organizační opatření 

pro zajištění ochrany a bezpečnosti zpracovávaných osobních údajů, zejména před neoprávněným nebo nahodilým přístupem a 

zpracováním, před změnou a zničením, zneužitím či ztrátou, v souladu s požadavky GDPR. 

Prohlašuji, že jsem byl poučen o svých právech, zejména o svém právu poskytnutý souhlas kdykoli odvolat a to i bez udání 

důvodů a že toto odvolání je potřebné provést písemnou formou u správce osobních údajů, kterému jsem souhlas udělil. Byl jsem 

poučen o právu přístupu k těmto údajům, právu na jejich opravu, o tom, že poskytnutí osobního údaje je dobrovolné, právu na 

sdělení o tom, které osobní údaje byly zpracovány a k jakému účelu.  

Byl jsem poučen o tom, že pokud zjistím nebo se budu domnívat, že správce provádí zpracování svěřených osobních údajů, které 

je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů (dítěte), nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li 

osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžu požádat správce osobních údajů o vysvětlení, požadovat, aby 

správce neprodleně odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o omezení zpracování, provedení opravy, doplnění nebo 

likvidaci osobních údajů. 

V ................................................. dne .......................................      …………………………………………………… 
                                                                                                                               podpis zákonného  zástupce 

 



Informace školní jídelny: 

Možnosti platby stravného: 

1. inkasem – u Vaší banky musíte zřídit souhlas k inkasu k účtu gymnázia 276835623/0300. 

Doporučený limit je  800,- Kč měsíčně.  

2. trvalým příkazem - na částku 600,- - 700,-  Kč měsíčně 

3. jednorázovým příkazem   

Variabilní symbol ke všem typům plateb bude přidělen v kanceláři školní jídelny 

po odevzdání přihlášky ke stravování. 

Přihláška je k dispozici ke stažení na stránkách školy www.gymkvary.eu a  je možné zaslat jí zaslat  i 
emailem  na adresu slavikova@gymkvary.eu. 

Cena oběda:    

                        28,- Kč……. pro žáky do 14 let 

                        29,- Kč…… pro žáky od 15 let (již od 1.9. ve školním roce, kdy žák dovrší 15 let) 
 

Výdej obědů:   
                         11.30 – 14.00 hod. 

Odhlašování obědů:  

                                       do 12.00 hod. předchozího dne 
                                       do   8.00 hod. téhož dne pouze z důvodu nemoci 
                                       hromadné akce 7 dní předem 
 

Odhlášení je možné provést telefonicky 353 501 113, 734 364 402,  nebo emailem 

slavikova@gymkvary.eu 

 

Ve školní jídelně gymnázia je zaveden bezstravenkový systém výdeje, tzn. , že žák si musí koupit 

identifikační žeton v ceně 115,- Kč, který lze při skončení stravování vrátit a odkoupit zpět (pokud není 

poškozený), a který slouží po celou dobu školní docházky. Žetony se prodávají v kanceláři školní jídelny. 

V případě zapomenutí žetonu žák o jídlo nepřijde, vyzvedne si v kanceláři školní jídelny náhradní doklad 

za 5,- Kč a jídlo dostane. Při ztrátě si musí koupit žeton nový a ztracený bude zablokován, aby ho 

případný nálezce nemohl použít k odběru stravy. 

Na chodbě gymnázia je nainstalován objednávací terminál na období (týden), kdy si může žák sám 

vybrat, odhlásit nebo přihlásit stravu. Návod na použití je pověšen vedle terminálu. V terminálu je 

nastaven jídelníček, stav konta a přehled přihlášek a plateb. Pokud vyčerpají žáci platící jednorázovým 

příkazem nebo složením hotovosti své konto, terminál je upozorní a dovolí případné změny až po 

uhrazení – navýšení konta. 

Také je možné přihlašovat, odhlašovat a vybírat stravu přes internet na www.strava.cz. Přihlašovací 

údaje obdrží žák po odevzdání přihlášky ke stravování.  

V případě zájmu se mohou rodiče informovat, zda má dítě přihlášenou stravu a zda jí odebírá. 

Kontakt:  Zdeňka Slavíková, ved. ŠJ        353 501 113, 734 364 402          slavikova@gymkvary.eu 
                  Ladislava Střelcová                   353 501 115                                  strelcova@gymkvary.eu 
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