
Základní škola a Gymnázium Vodňany, Alešova 50, 389 01 Vodňany 

Přihláška ke stravování ve školní jídelně 
Podle vyhlášky o školním stravování č. 107/2005 Sb. a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon 

Jméno žáka: ……………………………………………………………………………………….Třída: ………………………………………. 

Bydliště: ……………………………………………………………………………………… Datum narození: ……………………………  

Tel.zák.zástupce: ………………………………………… E-mail: ……………………………………………………………………………. 

Přihlašuji závazně své dítě ke stravování ve ŠJ při ZŠaG, Alešova 50, Vodňany. Byl jsem seznámen 

s provozním řádem ŠJ, který je k dispozici na nástěnce ŠJ a na webových stránkách ZŠaG. 

V souladu s ustanovením zákona 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů 

svým podpisem uděluji souhlas ke zjišťování, shromažďování a uschování osobních údajů pro účely 

poskytující stravování a to až do doby jejich archivace a skartace. Svým podpisem stvrzuji pravost údajů. 

Datum: …………………………………………………………………………………………… Podpis: ……………………………………… 

-------------------------------------------------------------- zde oddělte -------------------------------------------------------  

Beru na vědomí, že: 
1. Stravné musí být zaplaceno nejpozději do 25. dne předcházejícího měsíce 
   
    Forma placení: - souhlas s inkasem ve prospěch čísla účtu ŠJ 163889465/0600. Potvrzení     
                                  o souhlasu neprodleně dodat do kanceláře ŠJ 

    - jednorázový převod ve prospěch čísla účtu 163889465/0600 na základě vystaveného   
                                  předpisu ŠJ  

                  - poštovní poukázkou A, nutno si ji vyplnit na základě vystaveného předpisu ve prospěch 

                                 č.ú. 163889465/0600, školní jídelna při ZŠaG, Vodňany, Alešova 50  
2. Strávník musí vyzvedávat obědy přihlášením se na snímacím zařízení pomocí čipu nebo karty. 
 
3. Výběr ze dvou chodů se provádí na boxu nebo přes internet 2 dny předem. 
 
4. Odhlašování se provádí na boxu nebo přes internet den předem anebo telefonicky a písemně den  
    předem do 13 hodin. 
 
5. Podle výše citovaných vyhlášek v době nepřítomnosti žáka ve škole nemá nárok na státem dotovaný    
    oběd – nutno odhlásit. V jídlonosiči si můžete odnést oběd první den neplánované nepřítomnosti, 
    nemoci, další dny po úhradě provozní a mzdové režie. Pokud je dítě ve škole, má povinnost sníst oběd     
    ve školní jídelně. 
 
6. Vedoucímu školní jídelny bude ihned nahlášena každá změna údajů uvedených v přihlášce. 
 
7. Ochrana osobních údajů pro potřeby ŠJ je upravena ve směrnici ZŠaG, která je k dispozici na webových  
    stránkách ZŠaG. 
 
8.Telefon školní jídelny: 601 365 445, e-mail: Jana.Bokrosova@zsgvodnany.cz číslo účtu: 163889465/0600  

mailto:Jana.Bokrosova@zsgvodnany.cz

