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PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ
PO CELOU DOBU STUDIA NA UVEDENÉ ŠKOLE
Slouží jako podklad pro matriku školního stravování dle§28 odst.3 zákona č.561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, prosíme o pečlivé a čitelné vyplnění údajů

STRÁVNÍK
Jméno a příjmení
přihlašovaného dítěte
Rodné číslo (nebylo-li dítěti
přiděleno, uveďte datum
narození
Státní občanství
Místo trvalého pobytu/ místo
pobytu na území ČR (u
cizinců)
Označení školy, kde se dítě,
žák, student vzdělává (název,
izo, adresa)

Mateřská škola Orangery, s.r.o. Národních hrdinů 39, Praha 9 – Dolní
Počernice 19012

Datum zahájení vzdělávání
Třída
Označení provozovny, kde se
dítě, žák, student (název, izo,
adresa) stravuje

Ekolandia, školní catering, mateřská škola s.r.o., Výletní 1240/36, 250 01
Brandýs nad Labem IČO: 24282171

Datum zahájení stravování

Údaje o zdravotní způsobilosti, které by mohly mít vliv na poskytování stravování (např. alergie na potraviny,
dieta – prosím vypište). Nutno doložit potvrzením registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru
praktické lékařství pro děti a dorost!
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Jméno a příjmení zákonného
zástupce
Adresa trvalého pobytu
(nemá-li osoba na území ČR
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trvalý pobyt, uveďte bydliště)
Adresa pro doručování
Telefon
Email

POZORNĚ SI PROSÍM PŘEČTĚTE PODMÍNKY OBJEDNÁVÁNÍ STRAVY A VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY, VÝDEJNY A
VÝVAŘOVNY (http://www.ekolandia.cz/gastronomie/skolni-stravovani).
V PŘÍPADĚ ZMĚNY NĚKTERÉHO Z VÝŠE UVEDENÝCH ÚDAJŮ JE POVINEN ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE TOTO
NEPRODLENĚ OZNÁMIT POSKYTOVATELI ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ, TAK ABY MOHLY BÝT ZMĚNY ZAZNAMENÁNY
DO ŠKOLNÍ MATRIKY.
SVÝM PODPISEM STVRZUJI, ŽE UVEDENÉ ÚDAJE JSOU PRAVDIVÉ A ŽE JSEM SE SEZNÁMIL S PODMÍNKAMI
OBJEDNÁVÁNÍ A VNITŘNÍM ŘÁDEM ŠKOLNÍ JÍDELNY, VÝDEJNY A VÝVAŘOVNY A SOUHLASÍM.

V …………………..... dne …………………...

Podpis zákonného zástupce…………………………………………

Přihláška ke stravování platí po celou dobu školní docházky nebo do písemného odhlášení ze stravování.
Opravňuje oprávněného přihlášeného strávníka k odebrání stravy, kterou si předem objednal. Upozorňujeme,
že školní stravování žáků se uskutečňuje pouze v době jejich pobytu ve škole. V době nemoci není možné
poskytnout žákovi stravu, jídlo je možné odebrat do jednorázového obalu pouze první den nemoci nebo z
důvodu nenadálé nepřítomnosti žáka. K výdeji stravy může sloužit čip, který je odprodán školou za 150,-Kč na
celou dobu školní docházky. Žáci mohou mít na výběr z více druhů jídel a bezlepkové diety (nutné lékařské
potvrzení viz. výše údaje o zdravotní způsobilosti). Objednávat a odhlašovat obědy můžete přes internet ihned
po obdržení přihlašovacích údajů. Přihlašovací jméno a heslo obdržíte na email, který uvedete v přihlášce ke
stravování. Obědy je možno odhlásit do 10:00 hodin předcházejícího pracovního dne přes internet.
Objednávání obědů je možno pouze při kladném zůstatku na účtu. Aktuální výši Vašeho finančního kreditu na
stravování, odebraná jídla a další informace zjistíte po zadání vašich přístupových údajů na stránkách
www.strava.cz

Platby / jako variabilní symbol uveďte prosím osobní číslo, které je vám přiděleno společně s přihlašovacími
údaji
Bezhotovostní platba pro platbu za stravu
Číslo účtu při vracení přeplatku za stravu

2800338295/2010
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Ceny jsou smluvní a platí pro jeden školní rok, dle smlouvy o stravování uzavřené se školou strávníka. Nová
cena je vždy poskytovatelem stravy sdělena do 30.7. daného školního roku na rok příští.

V ………………..………….…. dne …………………

Podpis zákonného zástupce…………………………………………

Poskytovatel stravování se jakožto správce osobních údajů, kterému budou na základě této přihlášky ke
stravování poskytnuty osobní údaje dítěte a jeho zákonného zástupce, zavazuje, že bude tyto osobní údaje
zpracovávat v souladu s právními předpisy, především Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 216/679
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, dále též
„GDPR“). Svým podpisem udělujete souhlas ke zjišťování, shromažďování a uschovávání osobních údajů pro
účely poskytování stravování, a to až do doby jejich archivace a skartace. Poskytovatel školního stravování je
jako školské zařízení v souladu s ustanovením § 28 odst. 4 zák. 561/2004 Sb. oprávněn údaje z dokumentace a
údaje ze školní matriky poskytovat osobám, které svůj nárok prokáží oprávněním stanoveným zákonem. Jedná
se zejména o Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy a jím zřízené právnické osoby. Přihláška ke stravování
platí po celou dobu školní docházky nebo do písemného odhlášení ze stravování. Kompletní informace týkající
se ochrany osobních údaje dle GDPR naleznete na internetových stránkách …………… (DOPLNIT).

V ………………………...………. dne ……………

Podpis zákonného zástupce…………………………………………

