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PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ  

Školní rok: …2021/2022 

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

Datum narození: ……………………………………………    Třída: …………………..       Školní družina:   ANO / NE  

Jméno a příjmení zákonného zástupce:  ……………………………………………………………………………………………. 

Kontaktní telefon: ……………………………………………  E-mail: ………………………………………………………………….. 

Číslo bank.účtu: ……………………………………………………………  

Souhlas se zpracováním osobních údajů  dle čl. 7 a násl. Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR),(dále jen 

„Souhlas“) 

Při zpracování osobních údajů (dále jen „OÚ“)  používáme pouze řádně zvolené postupy a také 

dostatečné způsoby zabezpečení OÚ. Zpracovávat OÚ mohou pouze pověření zaměstnanci,  

důvěryhodným a transparentním způsobem v souladu s novým nařízením Evropského parlamentu a 

Rady (EU) 2016/679 (GDPR). Podpisem tohoto dokumentu poskytujete souhlas se zpracováním OÚ o 

Vašem nezletilém dítěti, jehož jste zákonným zástupcem, a o Vás jako zákonném zástupci nezletilého 

dítěte k níže uvedeným účelům.    

Při sběru, uchovávání a dalším zpracování OÚ na základě tohoto souhlasu dochází v ke zpracování OÚ 

v tomto rozsahu:  

Osobní údaje:                            
 

Účely zpracování těchto osobních údajů v naší 
organizaci se rozumí: 

Jméno a příjmení žáka, datum narození, 
navštěvovaná třída  
 

Přihlášení ke stravování, zajištění  stravování 
žáka, jeho zařazení do skupiny stravování, 
stanovení úplaty podle věkové skupiny  
 

Jméno a příjmení, telefonní číslo a e-mailová 
adresa zákonného zástupce, číslo bankovního 
účtu  
 

Kontaktování zákonného zástupce, komunikace 
ve věcech týkajících se  organizace stravování a 
úplaty za  stravování, číslo bankovního účtu – 
z důvodů inkasní platby stravného a školného 
 

 

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 + 3 roky po ukončení z důvodu případného 

doložení kontrolním orgánům.   

V Bohumíně dne:  ………………………................ 

 

Podpis zákonného zástupce: …………………………………………………………………………………………….. 
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Informace pro rodiče k vyhl.č.107/2005Sb.o školním stravování, v platném znění 

Vážení rodiče, dovolujeme si Vás upozornit, že v §4odst.9 vyhl.107/2005 je uvedeno: 
"První den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole nebo škol.zařízení se pro účely této 
vyhl.považuje za pobyt ve škole nebo škol.zařízení". 

Z toho vyplývá, že další dny, které je Vaše dítě nepřítomno ve škole (nemoc, rod.a jiné důvody), 

již nemůže čerpat dotovaný oběd. Proto je nezbytné, abyste zabezpečili odhlášení stravy ihned 

po zjištění, že Vaše dítě bude ve škole nepřítomno déle než jeden den  

(u plánované nepřítomnosti je nutno odhlašovat stravu i na první den absence). V případě, že oběd nebude 
odhlášen, budeme od Vás nuceni požadovat doplatek stravy do plné výše ceny oběda, která 
činí: 

I.skup.: 7-10 let…28,-Kč...28,-potraviny+36,-os.+rež.nákl.=62,-(dopl. za neodhl.stravu 36,-Kč za 1 oběd) 
II.skup.: 11-14 let…30,-Kč…30,-potraviny+36,-os.+rež.nákl.=64,-(dopl.za neodhl.stravu 36,-Kč za 1 
oběd) 
III.skup.: 15-18 let…33,-Kč…33,-potraviny+36,-os.+rež.nákl.=67,-(dopl.za neodhl.stravu 36,-Kč za 1 
oběd) 

Pro zařaz.dítěte do přísl.kateg.je rozhodující věk, kterého dosáhne v příslušném šk.roce (tj.v období  

od 1.9.-31.8.). 
 Pokyny pro odhlašování stravy dostanete na svůj e-mail během prázdnin. 
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PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ  

Školní rok: …2021/2022 

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

Datum narození: ……………………………………………    MŠ :……………………………………………………………….. 

Jméno a příjmení zákonného zástupce:  ……………………………………………………………………………………. 

Kontaktní telefon: ……………………………………………  E-mail: ………………………………………………………….. 

Číslo bank.účtu: ……………………………………………………………  

Souhlas se zpracováním osobních údajů  dle čl. 7 a násl. Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR),(dále 

jen „Souhlas“) 

Při zpracování osobních údajů (dále jen „OÚ“)  používáme pouze řádně zvolené postupy a také 

dostatečné způsoby zabezpečení OÚ. Zpracovávat OÚ mohou pouze pověření zaměstnanci,  

důvěryhodným a transparentním způsobem v souladu s novým nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR). Podpisem tohoto dokumentu poskytujete souhlas se 

zpracováním OÚ o Vašem nezletilém dítěti, jehož jste zákonným zástupcem, a o Vás jako 

zákonném zástupci nezletilého dítěte k níže uvedeným účelům.    

Při sběru, uchovávání a dalším zpracování OÚ na základě tohoto souhlasu dochází v ke 

zpracování OÚ v tomto rozsahu:  

Osobní údaje:                            
 

Účely zpracování těchto osobních údajů v 
naší organizaci se rozumí: 

Jméno a příjmení žáka, datum narození, 
navštěvovaná třída  
 

Přihlášení ke stravování, zajištění  stravování 
žáka, jeho zařazení do skupiny stravování, 
stanovení úplaty podle věkové skupiny  
 

Jméno a příjmení, telefonní číslo a e-mailová 
adresa zákonného zástupce, číslo 
bankovního účtu  
 

Kontaktování zákonného zástupce, 
komunikace ve věcech týkajících se  
organizace stravování a úplaty za  stravování, 
číslo bankovního účtu – z důvodů inkasní 
platby stravného a školného 
 

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 + 3 roky po ukončení z důvodu případného 

doložení kontrolním orgánům.   

V Bohumíně dne:  ………………………................  

Podpis zákonného zástupce: …………………………………………………………………………………………….. 
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