
P ř i h l á š k a  k e  s t r a v o v á n í  SOŠEP 
ve Školní jídelně Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 23, IČO: 00582751 

 
Jméno a příjmení strávníka: ……………………………………………………………. 
Datum narození:…………………........                                         Ročník:……………. 
Adresa:………………………………………………………………………………….. 
Telefonní spojení (zákonný zástupce):………………………………………………….. 
E-mail (zákonný zástupce:)……………………………………………………………… 

OBJEDNÁVÁM: 

        *JEN OBĚDY                * CELODENNÍ STRAVA      *nehodící se škrtněte                     

ÚHRADA STRAVY: 

 BEZHOTOVOSTNĚ-INKASEM 
Inkasní platby se provádějí formou záloh-vždy 15. den v měsíci!                         

Vaše číslo účtu / kód banky:  ........................................................................................ 
                       
 HOTOVĚ-pouze v mimořádných případech 

OBJEDNÁVKA  STRAVY: 
Objednávku stravy lze provádět na boxu v jídelně, nebo přes internetové stránky: www.strava.cz 
 Aktivaci této služby si vyřiďte v kanceláři školní jídelny. Připravte si uživatelské jméno a heslo, 
služba je zdarma. 
Provozní řád školní jídelny je uveden na: www.stravovna -veseli.cz . 
Potvrzuji správnost údajů. Prohlašuji, že jsem se seznámil s provozním řádem školní jídelny. Dále 
beru na vědomí, že výše uvedené údaje mohou být použity do evidence ŠJ a dále předávány dle vy-
hlášky č. 364/2005 o dokumentaci škol a školských zařízení. Školní jídelna zpracovává osobní 
údaje v souladu s Nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 (GDPR). 
 
Podpis zákonného zástupce žáka: …………………………………………………………… 
 
…...................................................................................................................................................................... 
 

Informace pro strávníka 

Souhlas s inkasem pro účet ŠJ si vyřiďte nejpozději do 15. srpna 2019, kdy pro-
běhne platba – záloha na září. 
Číslo účtu školní jídelny: 703762319/0800 

Výše finančního limitu: 
celodenní strava 2000,-Kč 

 jen obědy 700,-Kč 

Přihlášku můžete odevzdat osobně v kanceláři ŠJ do 28. 6. 2019 nebo zaslat na ad-
resu: Školní jídelna, Blatské sídliště 23, 391 81 Veselí nad Lužnicí 
V neděli dne 1. 9. 2019 bude školní jídelna otevřena od 15:00 do 19:00 hod. Zde 
si můžete upřesnit stravování studenta, popř. aktivovat službu www.strava.cz 

Nárok na školní stravování vzniká pouze v době pobytu ve škole nebo v domově mlá-
deže a první den neplánované nepřítomnosti. 
Podrobné informace najdete na:www.stravovna-veseli.cz   
Kontakt: 

tel: 389 501 218, 724 858 388, e-mail: stravovna.veseli@volny.cz 
ID schránky: fr53bi8 


