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PŘIHLÁŠKA  KE  STRAVOVÁNÍ  

Bezlepková dieta ANO/NE 
 

Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………………… 

Datum narození: ……………………………………………….           Třída: ………………............... 

Datum, odkdy se dítě začne stravovat: ………..………………………………………………………. 

Jméno zákonného zástupce: …………………………………………………………………………… 

Email: …………………………………………………………Tel.:  ………………………………….. 

Způsob úhrady stravného:         inkasní příkaz      x      hotově /pouze v odůvodněném  případě/ 

Byli jsme seznámeni s vnitřním řádem školní jídelny a bereme ho na vědomí. 

Jako zákonný zástupce dávám svůj souhlas Školní jídelně při ZŠ Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, 
příspěvková organizace ke zpracování a evidenci  všech výše uvedených údajů, potřebných pro evidenci 
strávníků a plateb. Svůj souhlas poskytuji na celé období, kdy bude mé dítě strávníkem uvedené školní 
jídelny. Potvrzuji, že jsem byl poučen o svých právech, zejména o právu tento souhlas kdykoli odvolat. 

Datum: ……………………            Podpis zákonného zástupce:  ……………………………………… 

 ……………………………………………zde odstřihněte…………………………………………….. 

                   DŮLEŽITÉ INFORMACE 

Přihlášku ke stravování odevzdejte do konce června 2022 

Seznámil jsem se a souhlasím s vnitřním řádem školní jídelny v platném znění. 

V případě úhrady inkasem odevzdáte přihlášku ke stravování spolu se souhlasem k placení inkasem 
až po navedení inkasního příkazu ve vašem peněžním ústavu. Pokud jste  souhlas s inkasním 
příkazem odevzdali již v minulém školním roce nebo dříve, prosíme o jeho nové vyplnění z důvodu  
platnosti GDPR. 
      Doporučený limit k inkasu je 800,- Kč. Stravné se bude provádět vždy k 15. daného měsíce, 
což bude platba na měsíc následující. Veškeré odhlášky stravy ke dni provádění srážky budou 
automaticky odečteny z následující úhrady stravného.  
Příklad: vypočtené stravné na duben = 500,- Kč.  15. 3. bude provedena srážka stravného na duben. 
V březnu mělo dítě 4 dny řádně odhlášené obědy = 100,- Kč. Za měsíc duben bude skutečně sraženo  
400,- Kč = (500-100). 
      Nebude-li srážka z nějakého důvodu provedena, budete o této skutečnosti informování a platbu 
provedete hotovostně nebo zasláním jednorázové platby na účet s variabilním symbolem dítěte. 
Všechny dny volna  - prázdniny, státní svátky atd. budou rovněž automaticky odečítány. 
      Nový strávník si musí zakoupit čip, který slouží k přihlašování odběru stravy. Tento čip je nevratný 
a zůstává majetkem strávníka. 
V případě bezdůvodného nepravidelného stravování strávníka a naplněné kapacity školní jídelny, 
bude upřednostněn strávník se zájmem o pravidelné celotýdenní stravování.  
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SOUHLAS  S  PLACENÍM  STRAVNÉHO  INKASNÍM  PŘÍKAZEM 

 

Příjmení a jméno strávníka: 
Třída: 

 

Číslo účtu plátce: 
 

Číslo účtu školní jídelny:       34 73 67 61 / 0100 
 

Jako zákonný zástupce dávám svůj souhlas Školní jídelně při ZŠ Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, 
příspěvková organizace ke zpracování a evidenci  všech výše uvedených údajů, potřebných pro 
evidenci strávníků a plateb. Svůj souhlas poskytuji na celé období, kdy bude mé dítě strávníkem 
uvedené školní jídelny. 

Potvrzuji, že jsem byl poučen o svých právech, zejména o právu tento souhlas kdykoli odvolat. 

 

 

 

 

 

……………………………………….                           ……………………………………………… 

                          Datum                                                                 Podpis zákonného zástupce 

 

 

 

 

 

 


