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Přihláška dítěte ke stravování 
 

 
Jméno a příjmení dítěte: ……………………………………………….………………………….... 
 
Datum narození dítěte: …………………………………………………………………………..... 
 
Adresa (bydliště):  …………………………………………………………………………..... 
 
Tel. č. zákonný zástupce: …………………………………………………………………………..... 
 
E-mail:    …………………………………………………………………………..... 
 
Úhrada stravného: (zakroužkujte) 
 

1. Bezhotovostně (souhlas s inkasem) - registrační lístek pro bezhotovostní platbu obdržíte 
v kanceláři ŠJ 
 

2. Hotově 
- pouze ve výjimečném případě 
- u platby stravného za děti preferujeme z bezpečnostních důvodů platbu 

bezhotovostně 
- v kanceláří ŠJ - v den výběru stravného, který bude vždy vyvěšen na nástěnce u 

kanceláře ŠJ 
 

Volba druhu stravného: (zakroužkujte) 
 

1. Celodenní (přesnídávka + oběd + svačina + pitný režim) 
 

2. Polodenní (přesnídávka + oběd + pitný režim) 
 
Potvrzuji správnost údajů a zavazuji se, oznámit každou změnu týkající se stravování a dodržovat 
vnitřní řád školní jídelny. 
Beru na vědomí, že výše uvedené údaje mohou být použity do matriky ŠJ a dále předávány dle 
vyhlášky č. 364/2005, o dokumentaci škol a školských zařízení, a že školní jídelna zpracovává 
osobní údaje v souladu s Nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 (GDPR). 
Potvrzuji, že jsem byl řádně seznámen s vnitřním řádem školní jídelny a ceníkem stravného, který 
je zveřejněn na nástěnkách u vchodu do školní jídelny a na webových stránkách MŠ 
www.ms-jablunkovskolni.cz, včetně změn a dodatků. 
 
Datum:  …………………………………………………….. 
 
 
Podpis strávníka: ……………………………………………………………………………………. 



Souhlas se zpracováním osobních údajů při činnosti 

Mateřská škola Jablunkov, příspěvková organizace, Školní 800, 739 91 Jablunkov 
Školní jídelna (ŠJ) 
 
 
(dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a 
platné legislativy EU) 
 
 
Školní jídelna, jako správce osobních údajů zpracovává osobní a identifikační údaje jen 
zákonným způsobem a veškeré osobní údaje související a nutné pro stravování dětí, 
zaměstnanců i cizích strávníků jsou zpracovávány v souladu se zákonem č.561/2004 Sb.  
Informace poskytnuté v přihlášce strávníky jsou a budou použity pouze pro účely školní 
jídelny, aby bylo zajištěno kvalitní stravování.  
Tento souhlas se poskytuje na dobu určitou a tou je doba, po kterou strávník odebírá 
stravu. Strávník je povinen informovat školní jídelnu o tom, že již stravu odebírat nebude. 
S výjimkou dětí, které navštěvují mateřskou školu po celou dobu docházky do mateřské 
školy. U těchto dětí je souhlas udělen po dobu docházky do mateřské školy. 
 
Strávník / zákonný zástupce má právo kdykoliv tento souhlas odvolat. Odvoláním souhlasu 
nezaniká právo správce na zpracování výše uvedených osobních údajů před odvoláním 
souhlasu. 
 
 
Jméno a příjmení dítěte/strávníka: …………………………………………………………………………………. 
 
 
Jméno a příjmení zákonného zástupce: …………………………………………………………………………… 
 
 
 
Já, níže podepsaný zákonný zástupce/ či strávník svým podpisem dávám souhlas se 
zpracováním výše uvedených osobních údajů dítěte/strávníka za výše uvedených 
podmínek. Zároveň svým podpisem potvrzuji, že v okamžiku podpisu tohoto souhlasu jsem 
právoplatným zákonným zástupcem dítěte. 
 
 
Datum: ………………………………………………………………… 
 
 
 
Podpis zákonného zástupce/strávníka: ………………………………………………………………………….. 
 


