
ZŠ Jablonec nad Nisou – RÝNOVICE, Pod Vodárnou 10, 
příspěvková organizace

Přihláška ke stravování – SVAČINY
  pro školní rok ……/……

Jméno a příjmení: ………………………………………………………….
Telefon:      ………………………………………………………….
E-mailová adresa: ………………………………………………………….

SVAČINY 30,- Kč

 Zakroužkujte prosím, jakou formou budou svačiny hrazeny:

HOTOVĚ

INKASEM Z ÚČTU

Souhlas se zpracováním osobních údajů.

Dne 25. května 2018 vstoupilo v účinnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 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).

Základní škola Jablonec nad Nisou – Rýnovice,  Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace,  jako správce a  zpracovatel
osobních  údajů  za  účelem  naplnění  zásady  transparentnosti  ve  smyslu  nařízení  Evropského  parlamentu  a  Rady  (EU)
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen
GDPR) informuje o základních aspektech zpracování osobních údajů, která probíhají v rámci činností naší organizace,  o
právech subjektů údajů a způsobech jejich uplatnění.

Souhlasím  se  shromažďováním,  uchováním  a  zpracováním  osobních  údajů  obsažených  v tomto  formuláři
správcem  Základní  škola  Jablonec  nad  Nisou  –  Rýnovice,  Pod Vodárnou  10,  příspěvková  organizace,  Pod
Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou, IČ: 72743352 (příp. jeho zaměstnanci) pro účel stanovený níže. Tento
souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si
vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými
částmi  tohoto  formuláře jsem byl/a  seznámen/a,  všechny údaje  jsou  přesné  a  pravdivé  a  jsou  poskytovány
dobrovolně.

Podpis strávníka: ………………………… Datum: …………
(zákonného zástupce)



Součástí přihlášky je provozní řád ŠJ – prosím, přečtěte a podepište!

DODATEK - PROVOZNÍ   ŘÁD   ŠKOLNÍ   JÍDELNY – SVAČINY

 Provozní doba školní jídelny: 6:30 - 15:00 hod.

   Doba výdeje: Žáci a zaměstnanci školy 9:40 – 9:55  hod.
(výdej svačin v prostorách jídelny)

Výběr za svačiny:  hotově (termíny stejné jako úhrada obědů)
inkasem z účtu (nutné navýšit měsíční limit o 700,- Kč a frekvenci 

    na 2 inkasní platby)

Odhlašování svačin je možné prostřednictvím internetových stránek www.strava.cz nebo 
prostřednictvím e-mailu jídelna@zsrynovice.cz.

Svačiny se přihlašuji a odhlašují nejpozději do 7:00 hod. ráno den předem.

V případě, že nebude mít žák svačiny předplaceny, nelze je odebrat.

Cena za jednu svačinu         30,- Kč

 Soupis  nabízených  svačin  vychází  z receptur  dle  daných  norem,  je  vystaven  na
internetových stránkách školy a www.strava.cz.

Strava je určena k přímé konzumaci, pokud je ze školní jídelny odnášena, školní jídelna v
případě její pozdější konzumace za kvalitu stravy nezodpovídá.

O prázdninách se nevaří.

Jablonec nad Nisou ……………………

……………………………………..       ……………………..………………                     ………………………….…………
Mgr. J. Mašindová                                        Mgr. Ludmila Křivánková                                            podpis strávníka
ředitelka ZŠ                                                                  vedoucí ŠJ


