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PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ 

PO CELOU DOBU STUDIA NA UVEDENÉ ŠKOLE 

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 

Jméno a příjmení dítěte  
Datum narození  
Místo narození  
Rodné číslo  
Označení provozovny, kde se 
student vzdělává (název, ičo, 
izo, adresa) 

 

Třída  
Ubytovaný student / 
celodenní strava 

ANO                NE 

Označení provozovny, kde se 
dítě student (název, ičo, izo, 
adresa) stravuje 

Školní jídelna EKOLANDIA, Slavětínská 82, Praha 9, 190 00, ,IČO 24 282 171 
IZO 181079071 

Datum zahájení vzdělávání  
Email, telefon  
 

Adresa trvalého pobytu  
Město, ulice, č.p., PSČ  
Údaje o zdravotní způsobilosti (alergie na potraviny, dieta – prosím vypište) Nutno doložit lékařským 

potvrzením! 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………. 

Jméno a příjmení zákonného 
zástupce 

 

Adresa trvalého pobytu  
Email, telefon   
Adresa pro doručování 
písemností 

 

V souladu s ustanoveními zákona č.101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, svým podpisem udělujete 

souhlas ke zjišťování, shromažďování a  uschovávání osobních údajů pro účely poskytování stravování, a to až do doby jejich archivace a 

skartace. Přihláška ke stravování platí po celou dobu školní docházky nebo do písemného odhlášení ze stravování. Upozorňujeme, že 

školní stravování žáků se uskutečňuje pouze v době jejich pobytu ve škole. V době nemoci není možné poskytnout žákovi stravu, jídlo je 

možné odebrat do jednorázového obalu pouze první den nemoci nebo z důvodu nenadálé nepřítomnosti žáka.  

POZORNĚ SI PROSÍM PŘEČTĚTE PODMÍNKY OBJEDNÁVÁNÍ STRAVY A VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY, VÝDEJNY A 

VÝVAŘOVNY.  SVÝM PODPISEM STVRZUJI, ŽE UVEDENÉ ÚDAJE JSOU PRAVDIVÉ A ŽE JSEM SE SEZNÁMIL 

S PODMÍNKAMI OBJEDNÁVÁNÍ A VNITŘNÍM ŘÁDEM ŠKOLNÍ JÍDELNY, VÝDEJNY A VÝVAŘOVNY A SOUHLASÍM.  

http://www.ekolandia.cz/gastronomie


 
Ekolandia, školní catering, základní škola a mateřská škola s.r.o., Výletní 1240/36, 250 01 Brandýs nad Labem, tel.: 736 437 829 

IČ:24282171, email:info@ekolandia.cz, http://www.ekolandia.cz/gastronomie,  Společnost je registrovaná u MS v Praze, oddíl C, 

vložka192638 

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

zástupce………………………………………… 

Přihláška ke stravování platí po celou dobu školní docházky nebo do písemného odhlášení ze stravování. 

Opravňuje studenta k odebrání stravy, kterou si předem objednal. Upozorňujeme, že školní stravování žáků se 

uskutečňuje pouze v době jejich pobytu ve škole. V době nemoci není možné poskytnout žákovi stravu, jídlo je 

možné odebrat do jednorázového obalu pouze první den nemoci nebo z důvodu nenadálé nepřítomnosti žáka. 

K objednání stravy slouží čip, v hodnotě 150,-Kč na celou dobu školní docházky. Žáci mají na výběr ze 3 jídel a 

bezlepkové diety (oproti lékařskému potvrzení). Objednávat a odhlašovat obědy můžete přes internet ihned 

po obdržení přihlašovacích údajů a obdržení platby. Přihlašovací jméno a heslo obdržíte na email, který 

uvedete v přihlášce ke stravování. Obědy je možno přihlásit a odhlásit do 10:00 hodin předcházejícího 

pracovního dne přes internet. Objednávání obědů je možno 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 http://jidelna.hotelova-skola.cz:8080/ejidelnicek/  nebo  www.e-jidelnicek.eu 

, číslo jídelny je 11160. 

  

Platby / jako variabilní symbol uveďte prosím osobní číslo, které je vám přiděleno společně s přihlašovacími 

údaji 

Bezhotovostní platba pro platbu za stravu 2800338295/2010 

Číslo účtu při vracení přeplatku za stravu   

  

Součástí přihlášky ke stravování jsou i pokyny jak objednávat kde je uvedena  cena oběda.  

 

V Praze dne …………….……………………………                         Podpis zákonného 

zástupce………………………………………… 

http://www.ekolandia.cz/gastronomie
http://jidelna.hotelova-skola.cz:8080/ejidelnicek/
http://jidelna.hotelova-skola.cz:8080/ejidelnicek/
http://www.e-jidelnicek.eu/

