
Základní škola Němčice nad Hanou, příspěvková organizace 

Tyršova 360, 798 27 Němčice nad Hanou 
                               Tel: 582 386 259, 050 - jídelna;     IČO:47922346;     e-mail: skola@nemcicenh.cz;     web:www.zsnemcicenh.cz;   datová schránka:xbhi5fp 

 

Přihláška na stravování ve ŠJ ZŠ pro školní rok 2022/2023 
 

Jméno a příjmení žáka/yně)……………………………….…………………………………… třída………………………. 

Datum narození.…………..…………Bydliště…..…….……………………………………………………........................ 

Zákonný zástupce - otec: Jméno a příjmení…………………………………...…......................telefon……………….. 

Zákonný zástupce - matka: Jméno a příjmení……………..….………………………………….telefon…….…………. 

Číslo účtu plátce: ……………………………………………………..kód banky………………... 

Zákonný zástupce byl seznámen s Řádem školy i s Vnitřním řádem školní jídelny a souhlasí se zpracováním čísla bankovního 
účtu pro účely bezhotovostních převodů (v rámci hrazení stravného ve školní jídelně) a potvrzuje, že byl s udělením tohoto 
souhlasu informován o tom, že je možné kdykoliv tento souhlas odvolat. Odvoláním však nebude dotčena zákonnost zpracování 
založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.  
 

    Datum ……………………                  ..…..……………………………………… 
                podpis zákonného zástupce žáka/yně 

 

Stručné informace z provozního řádu školní jídelny: 
Výše stravného:  7 až 10 let – 27,- Kč;     11 až 14 let – 30,- Kč;     15 let a více – 34,- Kč. 
 

Způsob úhrady: 
- hotově, nejpozději poslední den v měsíci 
- bezhotovostní platby do 20. dne v měsíci převodem na ú. č. 1503034389/0800, VS oznámí vedoucí ŠJ                       
(číslo žáka + 60210)   
 

- čip - 130,- (nevratná kauce), zakoupí žák/yně u vedoucí ŠJ 
 

Odhlašování obědů: - telefonicky na tel. 582 386 050 nebo přes internet na www.strava.cz, u obou variant 
nejpozději do 14:00 hod., první den nemoci možnost odebrat jídlo do jídlonosičů 
  

Uvedené údaje podléhají ochraně zejména podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 106/1999 
Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. Souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu s novým nařízením EU GDPR (General Data Protection Regulation). 
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