
PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ 
 

                            Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace 

                           Trnkova 113, 628 00 Brno 

                        Jídelna školy – Jedovnická 10, Brno 

Tel.: 544422839, 544422836 
www.sssebrno.cz/o-skole/stravovani/ 

 

V Brně dne: ………..…. Podpis (zákonný zástupce): ………..……...….. Ved. jídelny: …….……....… 

 

PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ 
 

                            Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace 

                       Trnkova 113, 628 00 Brno 

                                                Jídelna školy – Jedovnická 10, Brno 

                     Tel.: 544422839, 544422836 
www.sssebrno.cz/o-skole/stravovani/ 

V Brně dne: ………..…. Podpis (zákonný zástupce): ………..……...….. Ved. jídelny: …….…….... 

ev.č.  ……….. 

č.čip  …..…… 

Příjmení: ……………………….. Jméno: ………………….. Datum narození: ...……………..……….…… 
                      (ČITELNĚ HŮLKOVÝM PÍSMEM) 

Třída: …..…..… Ubytován na DM/č.p.: ….……..…… Zaměstnanec/pedagog: .……………………….…… 

Bydliště: ……………………………………….………..…...…………………. Státní příslušnost: ……...… 

Tel.: strávníka: …………………………. Tel.: odpovědného zástupce strávníka: …………………………... 

Platba stravného: 1. Hotovostní platba v jídelně (pondělí a středa od 11.15 – 13.00hod.) 

   (výběr zaškrtněte)    2. Bankovní účet školy 27-9321230297/0100 var. symbol (evid. č.) ..…………..…...……. 

Potvrzuji správnost údajů a zavazuji se oznámit jakoukoliv změnu týkající se stravování a dodržovat 

Provozní řád školní jídelny, vyvěšený v jídelně školy a zveřejněný na internetových stránkách školy. Dále 

souhlasím, že výše uvedené údaje mohou být použity do matriky školní jídelny dle § 2, vyhlášky 

č. 364/2005 o vedení dokumentace a zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. 
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Třída: …..…..… Ubytován na DM/č.p.: ….……..…… Zaměstnanec/pedagog: …………………..……… 

Bydliště: ……………………………………….………..…...………………. Státní příslušnost: ……...… 

Tel.: strávníka: …………………………. Tel.: odpovědného zástupce strávníka: ………………...……... 

Platba stravného: 1. Hotovostní platba v jídelně (pondělí a středa od 11.15 – 13.00hod.) 

   (výběr zaškrtněte)    2. Bankovní účet školy 27-9321230297/0100 var. symbol (evid. č.) .…………….……. 

Potvrzuji správnost údajů a zavazuji se oznámit jakoukoliv změnu týkající se stravování a dodržovat 

Provozní řád školní jídelny, vyvěšený v jídelně školy a zveřejněný na internetových stránkách školy. Dále 

souhlasím, že výše uvedené údaje mohou být použity do matriky školní jídelny dle § 2, vyhlášky 

č. 364/2005 o vedení dokumentace a zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. 


