
Základní škola a Mateřská škola, Dobšice, okres Znojmo, příspěvková organizace

Brněnská 52, 671 82 Dobšice, Česká republika, ičo:71012222, tel: 515 22 28 34, e-mail: zs.dobsice  @  zn.orgman.cz  

Přihláška ke stravování

Příjmení a jméno strávníka :    ….............................................................................................

datum narození ( týká se dětí MŠ a ZŠ)    ………….………………………………………..

bydliště :  …...........................................................  telefon :  ....................................................

typ platby: placení stravného a školného se provádí bezhotovostním převodem

                  - v bance si strávník zřídí souhlas s inkasem – dle pokynů vedoucí stravování

Potvrzuji správnost údajů a zavazuji se,že budu včas platit úhradu za stravu a oznámím neprodleně každou 
změnu,která by měla vliv na stanovení poplatků za stravování.

Potvrzuji,že jsem seznámen (a) s provozním řádem (vyvěšen na nástěnce a na internetových stránkách školy).

Dávám svůj souhlas vedoucí stravování k tomu, aby v rámci školního stravování a úplaty školného zpracovávala a 
evidovala osobní údaje a osobní citlivé údaje mého dítěte ve smyslu všech ustanovení zákona č.101/2000 Sb. o ochraně 
osobních údajů v platném znění a ve smyslu Evropského nařízení ke GDPR 2016/679. Svůj souhlas poskytuji pro účely 
vedení povinné dokumentace školy podle zákona č.561/2004 Sb.školského zákona v platném znění, pro zpracovávání 
inkasních sestav a veškeré nezbytné úkony při vedení školního stravování.

Byl(a) jsem poučen (a) o právech podle zákona č.101/2000 Sb. a podle Evropského nařízení ke GDPR.

Byl (a) jsem informován (a), že svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžu odvolat dle nařízení GDPR.

Datum …...................................... podpis rodiče (zákonného zástupce)….............................................

Děkujeme za vyplnění a přejeme dobrou chuť       ---------- zde odstřihnout --------------------------------------------------------

                                                                tento díl zůstává strávníkovi

Placení stravného a školného:

Platba je prováděna inkasním způsobem z účtu : 107-8632940267/0100 vždy k 15.dni v měsíci. Platba se provádí předem 
na budoucí měsíc. Je nutno zřídit u své banky povolení k inkasu-dle pokynů vedoucí stravování-odevzdat potvrzení o 
zřízení inkasa nejpozději do 10.srpna. První úhrada bude již k 15.srpnu za měsíc září, o případné odhlášky bude ponížena 
následná platba  - v měsíci září.

internetové stránky Základní a Mateřské školy:http://skoly.dobsice.cz

Školní jídelna - Brněnská 172, 671 82 Dobšice , telefon: 515 223 457 , e-mail: sjdobsice@seznam.cz

jídelníček zveřejněný na internetu:  http://skoly.dobsice.cz/jidelnicek-sj-dobsice/

Podle vyhlášky 210/2017 o školním stravování,jsou rodiče povinni nahlásit a odhlásit dítě na stravování 24 
hodin předem. V případě nemoci si mohou první den vyzvednou oběd v jídlonosiči.

Stravu přihlašujte a odhlašujte : 

• osobně v kanceláři vedoucí stravování-budova MŠ
• telefonicky : 515/22 34 57 
• zápisem do sešitu odhlášek,umístěným  na chodbě MŠ u vchodu nebo na chodbě u kanceláře vedoucí
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