
PŘIHLÁŠKA  KE  STRAVOVÁNÍ -HŠ 
Školní jídelna: 

GS-zařízení školního stravování, s.r.o. 

Mánesova 752/10, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 276 12 333 

Provozovna: Areál HŠ Hl.m.Prahy, Radlická 115, Praha 5, 150 00 

Školní rok: 2018/2019 Přihláška: Celodenní stravování     Obědy:   
/Celodenní stravování – snídaně, obědy, večeře – výběr výše uvedeného označte zaškrtnutím příslušného pole/ 

 

Jméno a příjmení žáka: ……………………………………………Datum narození…………….…………. 

 

Bydliště: …………………………………………………….……..Rodné číslo:…………………………… 

 

E-mail:   .………………………………………………………. ..  Tel.:……………………………………. 

 

Číslo bank.účtu (pro konečné vyúčtování – přeplatky) …………………………………………………………… 

Škola:     ……………………………………………………… Třída:   ………………………………… 

 

Jméno a příjmení zákonného zástupce žáka: ……………………………. ……………………………… 

 
Strávníci, jejich rodiče a zákonní zástupci byli seznámeni s Vnitřním řádem školní jídelny, který je zveřejněn na webových 

stránkách Hotelové školy Radlická (www.hs-radlicka.cz), dále je umístěn na nástěnce ve školní jídelně, v prostoru školní 

kantýny a v kanceláři společnosti GS – zařízení školního stravování s.r.o.  

 

Žák (případně zákonný zástupce žáka) souhlasí se zpracováním a uchováním veškerých osobních údajů, které poskytuje 

prostřednictvím této přihlášky ke stravování. Žák (případně zákonný zástupce žáka) bere na vědomí, že správcem těchto 

osobních údajů je společnost GS– zařízení školního stravování s.r.o. 

Podrobné informace o zpracování osobních údajů jsou zveřejněny na webových stránkách školy. 

Osobní údaje budou zpracovány v souladu s právem Evropské unie, tedy s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 

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, dále jen „GDPR“), jakož i v souladu 

s relevantními vnitrostátními právními předpisy, zejména zákonem o ochraně osobních údajů. 

Potvrzuji svým podpisem správnost a úplnost výše uvedených údajů a prohlašuji, že jsem byl seznámen s Vnitřním řádem 

školní jídelny a s níže uvedenými informacemi týkajících se bankovního spojení, kontaktních údajů, způsobu odhlašování, 

přihlašování obědů a způsobu vyúčtování přeplatků. 

 
 
Podpis žáka nebo zákonného zástupce: ……………………………………………………………. 
 
   

zde odstřihněte a uschovejte! 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Platba se provádí vždy mezi 15 a 20 dnem v měsíci, jako platba stravného na měsíc následující. 
ČÍSLO ÚČTU K ZASÍLÁNÍ PLATEB NA OBĚDY: 224 963 076/0300              VARIABILNÍ SYMBOL: Rodné číslo 

Do poznámky napište: Jméno a Příjmení žáka a třída 

V případě, že nevyplníte správně celý variabilní symbol, který nebude shodný s rodným číslem na přihlášce, 

nebudou tyto platby akceptovány a správně přiřazeny!  
Odhlášení stravy je možno provést osobně ve školní kantýně, v kanceláři společnosti v úředních hodinách, nebo telefonicky 

na níže uvedených telefonních spojeních a to nejpozději do 14:00 hodin předchozího dne.  

Tel. pro odhlašování obědů: 774 432 494, 774 400 756   

Tel. pro informaci vyúčtování finančních prostředků: 774 432 494, 774 400 756 

Email: gs-skolnijidelna@email.cz      Cena oběda / 2018-2019 /:  44,-Kč 
Vyúčtování finančních prostředků bude sděleno a provedeno individuálně na písemnou žádost a dle dohody s rodičem nebo 

zákonným zástupcem žáka, jinak budou veškeré přeplatky převedeny automaticky do následujícího školního roku 

2019/2020. Na konci školního roku 2018/2019 rodiče nebo zákonní zástupci žáků 4. ročníků obdrží na základě písemné 

žádosti přebývající peněžní prostředky zpět převodem/bezhotovostně  po odečtení veškerých poplatků spojených s převodem 

nebo jiným způsobem úhrady. Z důvodu řádného zpracování vyúčtování žádáme strávníky a rodiče, aby zrušili trvalé 

příkazy k úhradě stravování k datu 30.6.2019 a neposílali peníze na účet během července a srpna 2019, pokud tak 

neučiní, bude jim následně účtován administrativní poplatek 150,- Kč. 

 

mailto:gs-skolnijidelna@email.cz

