
PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ  2020/2021 VOŠ 
 

Školní jídelna:  GS-zařízení školního stravování, s.r.o. 

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

Provozovna:    Michael - Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby, s.r.o. 

Machkova 1646, Praha 4, 149 00 

 

Jméno a příjmení studenta: …………………………………………..………………… Třída: …..…………………..... 

 

Rodné číslo (var.symbol pro platby): ……………………………… ……………………………………………………. 

 

E-mail: …….………………………………………….………………..... tel.:  …………………………………………. 

 

Číslo bank. účtu: …………………………………………………………………..……………………………………… 

 

Zdravotní způsobilost ve vztahu ke stravování (např.alergie)………………………………..…………………………... 

 
 

 

 

Potvrzuji, že jsem byl seznámen s Vnitřním řádem školní jídelny, který je zveřejněn na webových stránkách školy Michael. 

 

Souhlasím, aby výše uvedené údaje mohly být použity do matriky školní jídelny dle Vyhlášky č.364/2005 § 2 o vedení 

dokumentace a Zákona 101/2000 o ochraně osobních údajů. Souhlasím s použitím r.č. žáka jako variabilním 

symbolem pro bankovní převody úhrad za stravování. Žák (případně zákonný zástupce žáka) bere na vědomí, že správcem 

těchto osobních údajů je společnost GS – zařízení školního stravování s.r.o., ve spolupráci s tvůrcem softwarového řešení 

a zpracovatelem osobních údajů, firmou Altisima s.r.o.  

 

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 studenta: …………………………………………………………….. 

 
 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------- ← zde odstřihněte a uschovejte! 

 

ČÍSLO ÚČTU PRO ZASÍLÁNÍ PLATEB NA OBĚDY A NÁKUPY V JÍDELNĚ: 280 929 729 / 0300 

VARIABILNÍ SYMBOL: Rodné číslo 

Do poznámky napište: Jméno a Příjmení a třídu 

Cena oběda (2020/2021): 75 Kč  
 
Upozorňujeme, že v případě, že nevyplníte správně celý variabilní symbol, který nebude shodný s rodným číslem na 

přihlášce, nemohou být tyto platby akceptovány a přiřazeny  

 

Postup přihlášení a odhlášení obědů naleznete zde: https://www.skolamichael.cz/cs/pro-studenty/  

Kontaktní telefon: 774 432 494 

E-mail: gs-skolnijidelna@email.cz  
 

Vyúčtování finančních prostředků lze kdykoliv nalézt na osobním účtu strávníka. Přeplatky budou vráceny na základě 

písemné žádosti zaslané na výše uvedenou e-mailovou adresu zpět na bankovní účet uvedený v této žádosti po odečtení 

veškerých poplatků spojených s převodem nebo jiným způsobem úhrady. V ostatních případech budou veškeré přeplatky 

převedeny do následujícího školního roku 2021/2022.  

https://www.skolamichael.cz/cs/pro-studenty/

