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PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ
Slouží jako podklad pro matriku školního stravování dle§28 odst. 3 zákona č.561/2004 Sb. O
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve
znění pozdějších předpisů, prosíme o pečlivé a čitelné vyplnění údajů. Přihláška je platná po
dobu zajišťování stravování firmou Ekolandia nebo do písemného odhlášení ze stravování.
Jméno a příjmení žáka:
Datum narození:
Škola, na které se žák vzdělává:
Třída:
Datum zahájení stravování:
_____________________________________________________________
Jméno a příjmení zákonného zástupce žáka:
Adresa trvalého pobytu:
Email, telefon:
V případě změny některého z výše uvedených údaje, je zákonný zástupce (zletilý žák) povinen
tuto skutečnost oznámit poskytovali stravování prostřednictvím školy.
Podmínky objednávání stravy: http://www.ekolandia.cz/gastronomie/skolni-stravovani
Svým podpisem stvrzuji, že uvedené údaje jsou pravdivé, jsem seznámen s podmínkami objednání stravy a
řádem školní výdejny obědů. S uvedenými pravidly souhlasím.
V souladu s ustanoveními zákona č.101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a
smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 216/679 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, dále též „GDPR“), svým podpisem uděluji souhlas ke zjišťování,
shromažďování a uchovávání osobních údajů pro účely poskytování stravování, a to až do doby jejich archivace a
skartace. Přihláška ke stravování platí po celou dobu zajišťování firmou Ekolandia nebo do písemného odhlášení
ze stravování.

V …………………..... dne …………………...
Podpis zákonného zástupce ……………………………………………

Informace ke stravování:
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Přihláška ke stravování platí po celou dobu, po kterou bude Ekolandia poskytovat
Arcibiskupskému gymnáziu stravování, případně do písemného odhlášení ze stravování.
Opravňuje žáka k odebrání oběda, který si předem přihlásit. Stravování probíhá pouze ve dnech
školního vyučování. V případě nemoci je možné oběd odebrat do jednorázového obalu pouze
první den nebo z důvodu nenadálé nepřítomnosti. Dietní stravu škola nezajišťuje. Objednávat
a odhlašovat obědy můžete přes internet ihned po obdržení přihlašovacích údajů a připsání
kreditu na stravovací účet. Přihlašovací jméno a heslo obdržíte na email, který uvedete v
přihlášce ke stravování, do 5 pracovních dní. Obědy je možno přihlásit a odhlásit do 10:00
hodin předcházejícího pracovního dne přes internet. Objednávání obědů je možné pouze při
kladném zůstatku na účtu. Aktuální výši vašeho finančního kreditu na stravování, odebraná
jídla a další informace zjistíte po zadání vašich přístupových údajů na stránkách www.strava.cz.
Plnění výživových norem dle Přílohy č. 1 k vyhlášce č. 107/2005 Sb. Splnění výživových
norem pro školní stravování, tzv. spotřebního koše, je garantováno.
Bezhotovostní platba pro platbu za stravu: 115-2246680287/0100
Jako variabilní symbol uveďte prosím osobní číslo, které je vám přiděleno společně s
přihlašovacími údaji.
Číslo účtu při vracení přeplatku za stravu: …………………………………………………
Ceny jsou smluvní a jejich výše je uvedena ve smlouvě o zajištění školního stravování uzavřené se
školou strávníka. Nová cena je vždy poskytovatelem stravy sdělena do 30. 5. daného školního roku
na rok příští. Pro školní rok 2022/2023 je stanovena na 69,- Kč.
PRŮBĚH STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLE








Výdejna je umístěna v přízemí vedle schodiště v místnosti 001.
Výdej je realizován v průběhu 5. - 7. vyučovací hodiny.
Zaplacení oběda je zobrazeno po přiložení karty ISIC (čipu) u výdejní místnosti.
Žák převezme od zaměstnance výdejny nádoby (Rekrabičky) s obědem, příbor
bude mít vlastní.
Stravování bude probíhat v místnostech určeným rozpisem, prioritně budou
využívány kmenové učebny.
Po ukončení oběda vysype žák zbytky jídla z Rekrabiček do označených nádob v
blízkosti výdejny. Rekrabičky pak uloží otevřené do označených plastových boxů.
Pitný režim je zajišťován prostřednictvím nápojového stojanu s pitnou kohoutkovou vodou.
Nádoby na pití si žák zajistí vlastní.

