
                  

                           Přihláška ke stravování 
   do školní jídelny při Základní škole T.G. Masaryka, Jihlava, příspěvková organizace, 

    Žižkova 50, Jihlava , telefon 567 570 274, e-mail jídelna@zstgm.ji.cz     

 
Přihlašuji ke stravování1                               Pouze na dny 

  na všechny dny (Po-Pá)            

                                

Příjmení a jméno strávníka:…………………………………… 

Datum narození :…………… 

 

Třída: ………………………Základní školy T.G. Masaryka, Jihlava, příspěvková organizace 

 

Třída: ..……………………Základní škola Speciální a Praktická škola Jihlava, příspěvková 

organizace  

Příjmení a jméno zákonného zástupce:………………………………………………………. 

Telefonní kontakt a mailovou adresu:………………………… 
Při poskytování odběru jídel je postupováno v souladu s právními předpisy, a to zákonem č. 561/2004 Sb. 

školský zákon, vyhláškou o školním stravování č. 107/2005 Sb., pokyny stanovenými ve vnitřních předpisech 

organizace. 

Školní stravování žáků se poskytuje pouze v době jejich pobytu ve škole (§ 122 odst. 2 zák. č. 561/2004 

Sb.), přičemž první den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole se považuje za pobyt ve škole (§ 4 odst. 9 

vyhl. č.107/2005 Sb.). 

Zálohová platba – souhlas k inkasu: 

Číslo účtu školní jídelny: 100009731/0800 

Číslo vašeho účtu, na kterém jste zadali souhlas k inkasu zálohové platby stravného: 

 

………………………………………… 
Zákonný zástupce nebo strávník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých 

osobních údajů v databázi školní jídelny ZŠ JihlavaT.G. Masaryka, Jihlava, příspěvková organizace. ŠJ uchovává 

informace o strávnících v souladu s platnými zákony ČR, zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve 

znění pozdějších dodatků a předpisů v rozsahu nezbytném pro naplnění výše uvedených účelů na dobu neurčitou 

nebo do doby písemného vyjádření o jejich odstranění z naší databáze ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu 

a Rady 2016/679 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 – General 

Data Protection Regulation (GDPR). 

Potvrzuji, že jsem byl seznámen s vnitřním řádem školní jídelny a podmínkami poskytování stravování. 

 

--------------------------------- 

Podpis zákonného zástupce 

 

Strávník je přihlášen ke stravování od: 

                                                                                       

Martina Marečková , vedoucí školní jídelny 

Tel:567 570 274                                                      --------------------------------------------------- 

                                                                                   razítko ŠJ + podpis vedoucí školní jídelny                                                                                                                           

 
                                Vyplněnou přihlášku ke stravování vrátí zákonný zástupce vedoucí školní jídelny. 

                               ( k založení ve školní jídelně při Základní škole T.G.Masaryka Jihlava, Žižkova 50) 

                               

                     

                                                 
1 Označte křížkem 

Po Út St Čt Pá 


