
 

Střední zdravotnická škola Beroun, Mládeže 1102 
 

Přihláška ke stravování - školní rok 2021/2022                   (zaměstnanci školy) 
 

Jméno a příjmení strávníka: 

Telefon: E-mail: 

Způsob platby stravného:  

 bezhotovostně - zadáním trvalého příkazu z účtu strávníka se splatností v bance k 15. dni v měsíci  

ve výši………..,- Kč 

Číslo účtu pro platbu 
(odkud budou platby stravného poukazovány): 

 

trvalý příkaz na číslo účtu: 

6031131/0100 (účet školy) 

Cena stravného: 37,- Kč/oběd  

(nárok na stravování zaměstnanců dle vyhlášky č. 84/2005 Sb.) 

Datum: Podpis strávníka: 

 
Odhlášky stravy lze provést telefonicky (724075861, 311623527) nebo e-mailem (hospodarka@szsberoun.cz)  do 10.30 

hod předchozího dne. 

Odevzdáním závazné přihlášky vyjadřuje zaměstnanec souhlas se zavedením trvalého příkazu od 15. srpna 2020 po celou 

dobu platnosti přihlášky ke stravování. 

Ukončení stravování musí být provedeno písemnou formou na příslušném formuláři (viz web školy). 

 

Osobní údaje obsažené v tomto dokumentu budou školní jídelnou Střední zdravotnické školy zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností 

vyplývajících z tohoto vztahu; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje použity. Střední zdravotnická škola Beroun, příspěvková organizace při 

zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových 

stránkách www.szsberoun.cz 

 

 

 

Střední zdravotnická škola Beroun, Mládeže 1102 
 

Přihláška ke stravování - školní rok 2020/2021  (zaměstnanci školy) 
 

Jméno a příjmení strávníka: 

Telefon: E-mail: 

Způsob platby stravného:  

 bezhotovostně - zadáním trvalého příkazu z účtu strávníka se splatností v bance k 15. dni v měsíci  

ve výši………..,- Kč 

Číslo účtu pro platbu 
(odkud budou platby stravného poukazovány): 

 

trvalý příkaz na číslo účtu: 

6031131/0100 (účet školy) 

Cena stravného: 37,- Kč/oběd  

(nárok na stravování zaměstnanců dle vyhlášky č. 84/2005 Sb.) 

Datum: Podpis strávníka: 

 
Odhlášky stravy lze provést telefonicky (724075861, 311623527) nebo e-mailem (hospodarka@szsberoun.cz)  do 10.30 

hod předchozího dne. 

Odevzdáním závazné přihlášky vyjadřuje zaměstnanec souhlas se zavedením trvalého příkazu od 15. srpna 2020 po celou 

dobu platnosti přihlášky ke stravování. 

Ukončení stravování musí být provedeno písemnou formou na příslušném formuláři (viz web školy). 

 

Osobní údaje obsažené v tomto dokumentu budou školní jídelnou Střední zdravotnické školy zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností 

vyplývajících z tohoto vztahu; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje použity. Střední zdravotnická škola Beroun, příspěvková organizace při 

zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových 

stránkách www.szsberoun.cz 
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