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Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Vyškov,  

příspěvková organizace 

Sochorova 552/15, 682 01 Vyškov; 

Tel.: 517 348 866; Bankovní účet: 4236731/0100 

 

 

ZÁPISNÍ LÍSTEK 

KE STRAVOVÁNÍ DO ŠKOLNÍ JÍDELNY-VÝDEJNY 

ve školním roce 2022 / 2023 

 

Příjmení a jméno žáka:  

Datum narození:  

Třída:  

Datum zahájení stravování:  

Datum ukončení stravování:  

Zdravotní omezení podléhající nutnosti 

stravovat se s omezením podle dietního 

režimu: 

 

 

Příjmení a jméno zákonného zástupce:  

Místo trvalého pobytu:  

Adresa pro doručování:  

Telefon; e-mail:  

Číslo účtu (ze kterého bude odeslána záloha):  

Podpis (u strávníka mladšího 18 let):  

 

 

Úhrada stravného za obědy: 

• Bezhotovostní formou – doporučená částka Kč 750,00 na účet školy 

4236731/0100, jako variabilní symbol uveďte rodné číslo strávníka, do poznámky 

k platbě je nutné uvést i jméno strávníka!  

 

Správně zadané údaje (variabilní symbol + jméno strávníka) jsou nutné                 

pro přiřazení platby na účet příslušného strávníka!!!!                                                                                   

http://www.sos-vyskov.cz/
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Úhrada musí být provedena nejpozději do 20. dne měsíce na měsíc následující! 

Platby záloh v hotovosti, inkasem nebo složenkou nepřijímáme. 

 

Vyúčtování a vrácení přeplatků za stravné je prováděno vždy po ukončení školního roku. 

Případný přeplatek bude vrácen bezhotovostně nejpozději do konce srpna na účet, ze kterého 

byla strava hrazena. 

 

Žáci platí za oběd Kč 36,00. Případná změna ceny oběda bude uvedena v písemných 

dodatcích Provozního řádu školní jídelny-výdejny a vyvěšena na webových stránkách školy. 

 

Obědy se objednávají pomocí čipu (sloužícího současně pro vstup do školy)                            

u objednávkového terminálu umístěného u vchodu do jídelny; případně je možné využít 

internetové objednávky (www.sos-vyskov.cz      Obědy) – u tohoto způsobu je nutné znát 

přihlašovací údaje, které strávník získá při odevzdání přihlášky ke stravování (Zápisního 

lístku). Obědy je možné objednávat až na 14 dnů dopředu (v závislosti na vydání jídelního 

lístku). 

 

Doba výdeje obědů – od 11.00 hodin do 12.00 hodin. 

 

V případě nemoci žáka (pouze první den) je možnost odběru oběda do jídlonosiče. 

Přihlášení/odhlášení oběda – nejpozději do 12.00 hodin na následující den! 

Za neodebraný nebo neodhlášený oběd se náhrada neposkytuje. 

 

Byl(a) jsem seznámen(a) s Provozním řádem školní jídelny-výdejny (Směrnice č. 10). 
 

 
 

 
 
 

Datum:  _______________    Podpis   ___________________________ 

       strávníka, příp. zákonného zástupce 

 

Informace o zpracování osobních údajů: 

Správcem Vašich osobních údajů je Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Vyškov, příspěvková organizace. 

1. Vámi poskytnuté osobní údaje budou zpracovány dle čl. 6 odst. 1 písm. b) – plnění smlouvy a c) – plnění právní 

povinnosti,  GDPR pro účely zajištění školního stravování. 

2. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po dobu trvání odběru stravy ve výdejně školního stravování (trvání 

smlouvy o odběru stravy). Po ukončení trvání smlouvy o odběru stravy budou Vaše osobní údaje dále uchovány po 

dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o 

archivnictví a spisové službě.  

3. Další potřebné informace o Vašich právech se správou osobních údajů naleznete na webových stránkách školy 

www.sos-vyskov.cz v rubrice Úřední deska – Obecné informace o zpracování osobních údajů.  

http://www.sos-vyskov.cz/
http://www.sos-vyskov.cz/
http://www.sos-vyskov.cz/

