
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA KE ŠKOLNÍMU STRAVOVÁNÍ 

v Základní škole a Mateřské škole, Baška, p.o. 

Jméno a příjmení strávníka: 

Třída:                                                                             datum narození: 

Bydliště dítěte: 

Zákonný zástupce/rodič: 

Bydliště (pokud se liší): 

Telefon:                                                                        e-mail: 

Platba inkasem, číslu účtu:  

Přihláška stravného ode dne:                                   Datum ukončení stravného: 

Potvrzuji, že jsem byl/a  seznámen/a  s pokyny ke stravování s vnitřním řádem školní jídelny. 

SOUHLASÍM   -  NESOUHLASÍM  se zpracováním údajů mých (zákonného zástupce) a mého dítěte pro 

poskytnutí a úhrady stravovacích služeb ve školní jídelně.  *(poučení na druhé straně) 

V Bašce dne:…………………………………. Podpis:……………………………………………………… 

1. Základní informace 

Žáka/dítě přihlašuje ke školnímu stravování zákonný zástupce tím, že řádně vyplní a odevzdá závaznou 

přihlášku v budově ZŠ Baška v kanceláři sekretariátu nebo v době nepřítomnosti přihlášky vhodí do schránky 

umístěné u hlavního vchodu školy. 

2.  Ceník obědů: 

MŠ celodenní strava (2 – 6 let)           52 Kč/den 1 144 Kč záloha na měsíc (52 Kč x 22 dnů) 

MŠ celodenní strava (2 – 6 let) bezlepková dieta    31 Kč/den   682 Kč záloha na měsíc (31 Kč x 22 dnů) 

MŠ celodenní strava (7 let)                                  59 Kč/den 1 298 Kč záloha na měsíc (59 Kč x 22 dnů) 

MŠ celodenní strava (7 let) bezlepková dieta   37 Kč/den    814 Kč záloha na měsíc (37 Kč x 22 dnů) 

ZŠ 1.- 4. třída                     32 Kč/den           704 Kč záloha na měsíc (32 Kč x 22 dnů) 

ZŠ 1.- 4. třída bezlepková dieta     37 Kč/den    814 Kč záloha na měsíc (37 Kč x 22 dnů) 

ZŠ 5. - 9. třída                 34 Kč/den     748 Kč záloha na měsíc (34 Kč x 22 dnů) 

ZŠ 5. - 9. třída bezlepková dieta    39 Kč/den     858 Kč záloha na měsíc (39 Kč x 22 dnů) 

ZŠ děti starší 15 let     38 Kč/den            836 Kč záloha na měsíc (38 Kč x 22 dnů) 

ZŠ děti starší 15 let bezlepková dieta               43 Kč/den     946 Kč záloha na měsíc (43Kč x 22 dnů) 

3. Způsob úhrady 

Stravné bude hrazeno inkasem 1. týden v měsíci na daný měsíc.  

ČÍSLO ÚČTU: 2600988891/2010  

Pokud neprojde platba přes inkasní příkaz v prvním týdnu v měsíci,  je možné uhradit stravné na daný měsíc platebním 

příkazem na účet  2600988891/2010. (Do zprávy uveďte: jméno, příjmení strávníka, VS – naleznete po přihlášení na 

strava.cz v informacích o strávníkovi. ) 

 

 

 



4. Odhlášení stravného 

Obědy lze odhlásit pomocí portálu www.strava.cz, na e-mail: skolnijidelna@skolabaska.cz, na telefon 

734 447 293 a to nejpozději do 13:00 hod. den předem.  

5)Kontakty: tel: 734 447 293, e-mail: skolnijidelna@skolabaska.cz 

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů – stravování žáka 

Uděluji výslovný a informovaný souhlas Základní škole a Mateřské škole Baška, p.o. ke zpracování mých osobních 

údajů mého syna/mé dcery za účelem poskytnutí úhrady stravovacích služeb ve školní jídelně. 

- Strávník (žák, dítě): jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, třída, datum zahájení, datum 

ukončení služby 

- Zákonný zástupce (rodič): jméno, příjmení, telefonní a e-mailové spojení, číslo bankovního účtu. 

Souhlas uděluji na celou dobu, kdy se bude syn/dcera stravovat ve školní jídelně + dobu stanovenou zvláštními 

právními předpisy a skartačním a spisovým řádem školy. 

Údaje zpracované za účelem výběru a evidence stravného nejsou předávány žádným dalším příjemcům vyjma situací, 

které jsou spojeny s úhradou poskytnuté stravovací služby nebo tak ukládá zákon. 

Máte právo: 

a) Svůj souhlas kdykoli odvolat písemným sdělením pověřenci pro ochranu osobních údajů, 

b) požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům, požadovat opravu nepřesných údajů, 

c) podat stížnost u dozorového orgánu 

 

http://www.strava/

