
Přihláška ke stravování pro školní rok  
 

……………………………………. 
Střední odborná škola informatiky a spojů a Střední odborné učiliště, Kolín, Jaselská 826 

 
 

Přihlašuji se, přihlašuji dceru – syna* ke stravování ve školním roce  2020/2021 (křížkem označte variantu). 

- ubytovaný žák školy   - celodenní strava   

- ubytovaný žák jiné školy - snídaně, večeře   

- docházející žák školy  - obědy    

- stravovací zvyklosti (stravovací dny)……………………………………… 
 

Údaje o žákovi (studentovi)  
 

………………………………………………………………………………………………..     
příjmení a jméno                                       škola                                                       třída                   

       
…………………………………………………………………................................................   
bydliště (ulice, č. p., PSČ, obec)    

   
………………………………………………..…………………. ………………………………………................................  
e-mail                telefon (mobil)  
  

 

Údaje o zákonném zástupci (u nezletilých žáků)  
 
……………………………………………………………………………………………………………….………………………. 
příjmení a jméno                 
  
………………………………………………..…………………. ………………………………………................................ 
e-mail             telefon (mobil)  
 

 

Forma úhrady za služby (křížkem označte jednu z variant) 
 
Ze svého účtu v bance, sepsat souhlas s inkasem :  
(každý 20. den v měsíci, první platba 20. srpna 2020 za měsíc září 2020)  
 

  ………………………………………………………………….  ……..……………………………  

  bankovní účet pro inkasní platbu   razítko banky pro souhlas s inkasem 
   

  Razítko pro souhlas banky lze nahradit výtiskem potvrzení o povolení inkasa z elektronického bankovnictví.  

 

Inkasní platba ve prospěch: 19-7144000247/0100 
 

Jídelna neposkytuje dietní stravování! 

Nejsem si vědom žádných potravinových omezení, která by ohrozila zdravotní stav strávníka. 
 

V souladu s ustanoveními zákona 110/2019 o ochraně osobních údaje ve znění pozdějších předpisů a na základě 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, svým podpisem uděluji souhlas ke zjišťování, 

shromažďování a uschovávání osobních údajů pro účely poskytování stravování. Zároveň souhlasím s jejich povinnou 

archivací dle zákona, nejméně 5 let. Svůj souhlas poskytuji pouze pro zpracování těch osobních údajů, které jsou 

nezbytné pro práci školní jídelny a v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu.  
 

Kontakt  vedoucí školní jídelny: Alena Benešová  
  telefon: 321 752 667 (321 752 669)                                                                     ……………………………   

  e-mail: alena.benesova@soskolin.cz (pro přihlášení nebo odhlášení stravy)                    datum  
  

Přihlášku je nutné  odevzdat v kanceláři školní jídelny.  
……………………………………………………… …………………………………………………………… 

podpis žáka u nezletilých žáků podpis jejich zákonných zástupců 


