Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice okres Příbram
Malá Hraštice 57, Nový Knín 26203
Číslo účtu školní jídelny: 231823258/0600
www.skolahrastice.cz

Přihláška ke stravování
(slouží jako podklad pro matriku školního stravování)
školní jídelna je povinna vést matriku strávníků, dle zákona 561/2004 § 28. Z toho důvodu Vás žádám
o vyplnění přihlášky ke stravování. Vyplňte prosím všechny údaje včetně data narození, podle něhož
jsou strávníci zařazeni do skupin finančního normativu na potraviny (vyhláška č. 107/2005 Sb. o
školním stravování).
Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………………………………………………………………
Datum narození: …………..................…………….. Číslo účtu…………………………………………………………………….
Adresa:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Jméno a příjmení zákonného zástupce: ……………………………………………………………………………………………..
Telefon: …………………………………………………..E-mail: ……………………………………………………………………………..

Placení obědů je možné pouze převodem z účtu inkasem
Ve své bance si zřiďte povolení k inkasu na stravné v ZŠ a MŠ Malá Hraštice.
Číslo našeho účtu – tzn. číslo účtu příjemce je 231823258, kód banky je 0600. Potvrzení o povolení
inkasa na stravné , které obdržíte v bance, odevzdejte ve školní jídelně. U povolení inkasa prosím
uvádějte vždy jméno strávníka. Inkaso můžete zavést i přes internetbanking, vytiskněte a
odevzdávejte v ŠJ, případně pošlete e-mailem na adresu: jídelna@skolahrastice.cz. Nejvíce
pracovních dnů v měsíci bývá 23. Dbejte prosím na to, aby v období od 1. do 10. každého měsíce byla
na vašem účtu dostatečná finanční hotovost. Souhlas k povolení inkasa přes prázdniny nerušte.
V souladu s ustanoveními zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších
předpisů, svým podpisem uděluje souhlas ke zjišťování, shromažďování a uschovávání osobních
údajů pro účely poskytování stravování, a to až do doby jejich archivace a skartace, a to po celou
dobu docházky dítěte do této školy.
Informace o podmínkách stravování jsou v Provozním řádu školní jídelny, který je umístěn na
nástěnkách a internetových stránkách školy.
Přihláška se podává pouze jednou, platí po celou dobu docházky.
Pokud se strávník již nebude stravovat, je nutné se písemně odhlásit ze stravování.
Svým podpisem stvrzuji pravdivost údajů a seznámení se s Provozním řádem školní jídelny.

V …………………… dne …………………

Podpis rodičů: …………………………………..

