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  Níže uvedené informace slouží pro potřeby školy. 
Žák /student 
Jména a příjmení žáka  
Datum, místo  
narození  Rodné číslo  

Bydliště 
ulice město PSČ 

   

Telefon  

E-mail  
Ubytování v Domově 
mládeže ANO – NE (nehodící se škrtněte) 

stravování Celodenní               ANO -  NE Pouze oběd               ANO -  NE 

 Alergie                    ANO -  NE Druh alergie: 

Zákonný zástupce žáka / studenta 
Jména a příjmení  

Trvalé bydliště 
ulice město PSČ 

   

Adresa pro zasílání 
pošty* 

ulice město PSČ 

   

Telefon  

E-mail  
 

 

Variabilní symbol  (přidělený ŠJ) 
 

 

Platba prováděna z účtu č.:  
 

Dále beru na vědomí, že výše uvedené údaje mohou být použity do matriky ŠJ a dále předávány dle vyhlášky  
č. 364/2005, o dokumentaci škol a školských zařízení, a že školní jídelna zpracovává osobní údaje v souladu  
s Nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 (GDPR). 

 
 
V Praze dne…………………….                                         Podpis žáka ………………………………………………….. 
 
                                                                                           Podpis zákonného zástupce 
                                                                                           nezletilého žáka rodičů)…………………………………….. 
 
Důležité informace:  
Žáci studující v KJD a ubytovaní v DM odebírají celodenní stravu. 
Platba stravného se provádí bankovním převodem na účet školy č. 12234031/0710 buďto jednorázovým převodem nebo 
trvalým příkazem, v hotovosti – průměrná cena stravného na 1 měsíc činí  u celodenního stravování 2.200,- Kč a u obědů 
700,- Kč. Variabilní symbol je strávníkovi přidělen po odevzdání přihlášky. Vyúčtování se provádí 2x ročně, a to v prosinci a v 
červnu. Odhlásit nebo přihlásit stravu může strávník nejpozději den předem do 10.00 hodin. Pokud stravu odhlašuje nebo 
přihlašuje na první den po víkendu tj. pondělí, je nutné změnu provést již v pátek. Přihlášení a odhlášení stravy je možné provádět 
prostřednictvím webových stránek na e-jidelnicek.cz. Následně po zaregistrování lze objednávku upravovat, tzn. odhlásit stravu 
nebo volit menu. Přihlašovací údaje a heslo přiděluje vedoucí ŠJ a to osobně v kanceláři, telefonicky na čísle  255 719 578, nebo 
na email  michaela.matysova@kjd.cz 
                                                                                                                                                         Matysová Michaela, vedoucí ŠJ 
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