
 

PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ 

 
 

Jméno a příjmení žáka: …………………………………………..…………………………. 

 

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

 

Tel. číslo zákonného zástupce: ………………….…. Email: …………….………………… 

 

Číslo účtu, kód banky: ………………………….…………………………………………… 

 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., Zákon o ochraně osobních údajů, v platném znění 

a v souladu s Nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 (GDPR) dávám svým 

podpisem souhlas s poskytnutím svých osobních údajů poskytovateli stravovacích služeb, 

Školní jídelně, Stříbrnická 4, Ústí nad Labem, pro účely sjednání a vyúčtování 

stravovacích služeb. Zpracování osobních údajů je možné kdykoliv odvolat. 

Souhlasím s možností zaslání zálohy na obědy na delší období než dva měsíce. 

 

 

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

 
                                                       zde odstřihněte 

Informace – platby převodem na účet 

 

K realizaci bezhotovostní platby stravného je nutné vyplnit přihlášku ke stravování a následně ji 

odevzdat do školní jídelny.  
 

ČÍSLO ÚČTU ŠJ STŘÍBRNICKÁ: 35 – 882258379/0800 Česká spořitelna, a.s. Ústí n. L.  

KONSTANTNÍ SYMBOL:  338  

VARIABILNÍ SYMBOL:  evidenční číslo strávníka bude přiděleno až po odevzdání 

přihlášky (do poznámky pro příjemce celé jméno žáka a třídu)  
 

Po doručení částky stravného bude mít strávník automaticky přihlášený oběd č. I. na následující období.  

První platbu zadejte nejdříve k 25. 8. a poslední k 25. 5. (červen, červenec neplaťte).  
 

U žáků, kteří chodí pravidelně celý měsíc, je doporučená záloha:  

    7 – 10 let 540,- Kč  

  11 – 14 let 580,- Kč  

15 a více let 600,- Kč  

Vyúčtování bude prováděno po uplynutí školního roku, přeplatky se převádějí do nového školního 

roku. Na vyžádání lze přeplatek vyplatit nebo jej vrátit na účet.  

 

Informace – objednávání, odhlašování, výběr obědů přes internet 
Ve školní jídelně je potřeba vyzvednout přihlašovací údaje – uživatelské jméno, heslo. Přihlašovací údaje 

budou vydány pouze zákonným zástupcům žáka.  

Webová adresa: www.strava.cz, číslo zařízení (jídelna) 5276. Více informací najdete na nástěnkách ve školní 

jídelně a na www.zsstribrnicka.cz.  Emailová adresa školní jídelny: jidelna@zsstribrnicka.cz   

 
TELEFON-JÍDELNA     BANKOVNÍ SPOJENÍ  IČO  

 472 775 535      35-882 258 379/0800    44 55 31 96 

http://www.zsstribrnicka.cz/
mailto:jidelna@zsstribrnicka.cz

