Základní škola a mateřská škola, Mžany, okres Hradec Králové
Mžany 62, 503 15 Nechanice
www.zsmzany.cz
Školní jídelna – tel.: 498 773 925, 731 004 124; E-mail: jidelna@zsmzany.cz
Bankovní účet pro platbu stravného: 181926995/ 0300 (variabilní symbol obdržíte)

PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ na školní rok 2022/ 2023
Příjmení a jméno dítěte/ žáka/-yně: ............................................................... Datum narození: .................................
Bydliště: ...................................................................... Škola: ☐ ZŠ a MŠ Mžany
Datum zahájení stravování: .....................................
Které dny bude odebírat obědy: ☐ Po
☐ Út

☐ St

☐ Čt

☐ ZŠ Dohalice

☐ Pá

Alergie na potraviny:
☐ ANO
☐ NE
(v případě alergie dodat kopii lékařské zprávy nebo seznam potravin, na které je dítě alergické)
Příjmení a jméno zákonného zástupce: ........................................................................................................................
Kontaktní telefon: .......................................................................... Kontaktní e-mail: ........................@.......................
Způsob úhrady:

☐ Bankovní převod
■

Odhlášení obědu na následující den je nutné provést nejpozději do 1000 hodin. Neodhlášené obědy propadají
podle zák. 561/ 2005 Sb.. Nárok na odebrání stravy za úplatu má ve finančním normativu strávník pouze v případě
přítomnosti ve škole a první den omluvené nepřítomnosti. V ostatní dny na stravování nárok nemá.
Pokud strávník (zákonný zástupce) odběr stravy včas neodhlásí, uhradí poplatek v plné výši stravného.
Potvrzuji správnost údajů a zavazuji se oznámit jakoukoliv změnu týkající se stravování, dodržovat provozní řád
školní jídelny zveřejněný na webu školy a na vývěskách v objektu školní jídelny. Úhradu stravného budu platit
nejpozději do 25. dne v každém měsíci. Souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu s novým nařízením
EU GDPR (General Data Protection Regulation). Tj., že výše uvedené údaje mohou být použity do matriky ŠJ dle
§2, vyhlášky č. 364/2005 o vedení dokumentace a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Byli jsme seznámeni s provozním řádem školní jídelny. Veškeré změny je třeba předat písemně (ukončení
stravování apod.)

V ................................................ dne ...................

.................................................................................
Podpis zákonného zástupce

 --------------------------------------------------------- můžete si ponechat -------------------------------------------------------------Základní škola a mateřské škola, Mžany, okres Hradec Králové, Mžany 62, 503 15 Nechanice
Vedoucí školní jídelny: V. Vorlová, tel.: 498 773 925, 731 004 124; E-mail: jidelna@zsmzany.cz, www.zsmzany.cz
Bankovní účet pro platbu stravného: 181926995/ 0300 (VS obdržíte, Poznámka: Jméno a příjmení dítěte/ žáka)
Splatnost: k 25. dni daného měsíce

