
   

Masarykova základní škola a mateřská škola Nezamyslice 

1. máje 234, 79826 Nezamyslice 

 
 

tel: 582 388 120, 340 IČO:47922214 e-mail: posta@nezamyslice.cz web: ww.zsnezamyslice.cz 

Přihláška ke stravování ve ŠJ ZŠ 
pro školní rok 2019-2020 

 
Žák/žákyně 
Příjmení a jméno:.........................................................................................................Třída: ............ 
  
Datum narození:............................................ 
 
Bydliště:…………………………………………………………………………………….……PSČ:………… 
 
Zákonný zástupce 
Příjmení a jméno otce:....................................................................................................................... 
 
Mobil/Tel………………………………………E-mail:…………………….…………………………………... 
 
Příjmení a jméno matky:…………...................................................................................................... 
 
Mobil/Tel………………………………………E-mail:………………………….…………………………………… 
 
Svým podpisem stvrzuji, že uvedené údaje jsou pravdivé a že jsem se seznámil/a s vnitřním řádem školní 
jídelny a uděluji souhlas se zpracováním osobních údajů (viz 2. strana přihlášky). E-mail (stačí jeden) je třeba 
pro zaslání přihlašovacího jména do systému plateb (www.strava.cz). 
 
V Nezamyslicích dne ...................................  
 
        ................................................................. 
         podpis zákonného zástupce 
 
 

Informace pro vaši platbu ve ŠJ ZŠ Nezamyslice:  
 

Platba stravného je možná pouze bezhotovostně PŘEDEM. 
Platba z bankovních účtů je prováděna zálohově. K této platbě je nutno zadat trvalý příkaz a mít na účtu 
potřebnou částku, aby byla platba provedena. Pokud nebude stravné uhrazeno do posledního dne v měsíci, 
bude žák vyškrtnut ze stravování resp. bude u dětí MŠ dán podnět k rozhodnutí o ukončení předškolního 
vzdělávání, a to v souladu s § 35 odst. 1 d) zákona 561/2004 Sb. 
Záloha na 1 žáka 450 – 500 Kč, platbu provádějte přibližně do 15. v měsíci na měsíc následující. 
 
Přeplatky na stravném se  vrací na začátku nového školního roku, v první polovině měsíce září. 
Strávníci jsou povinni si průběžně kontrolovat stav svého konta a v případě nejasností okamžitě kontaktovat 
vedoucí ŠJ. 
  
Variabilní symbol pro žáky:  dle evidenčního čísla - u vedoucí ŠJ 
 
 
Pouze na účet č. 2700986738/2010 Text pro příjemce: Jméno, příjmení žáka např.: Jaroslav Novák 

 
 
 
 



 
 

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů 
 

1. Uděluji tímto souhlas Masarykově ZŠ a MŠ Nezamyslice, školskému zařízení Školní jídelna ZŠ se sídlem 1. máje 234, 79826 

Nezamyslice, IČ: 47922214 (dále jen „správce“), aby ve smyslu nařízení č. 679/2016 o ochraně osobních údajů fyzických osob (dále 

jen „GDPR“) zpracovával tyto osobní údaje:  

- Jméno a příjmení  - Bydliště 

- Datum narození  - Telefonní číslo 

2. Tyto osobní údaje je nutné zpracovat pro účel evidence ve školní jídelně a pro kontakt se zákonnými zástupci, zejména pro kontrolu 

plateb. Údaje budou správcem zpracovány po dobu  nezbytně nutnou k naplnění účelu. 

3. S výše uvedeným zpracováním uděluji výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět a to například zasláním e-mailu nebo dopisu 

na kontaktní údaje Masarykově ZŠ a MŠ Nezamyslice, školní jídelna ZŠ nebo e-mailem: sjzs@seznam.cz 

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: 

- Poskytovatel zpracovatelského softwaru pro evidenci strávníků 

5. Dle GDPR máte právo: 

- Vzít souhlas kdykoliv zpět 

- Požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme 

- Požádat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů 

- Vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit 

- Požadovat opravu, výmaz osobních údajů, omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování 

 


