Přihláška ke stravování na školní rok 2019 / 2020
Školní jídelna Ronov nad Doubravou, Chittussiho náměstí 153
Příjmení a jméno strávníka : ………………………………

Třída ……………

Datum narození : ……………………
Rodné číslo :
Označení školy, kde se žák vzdělává :……… ZŠ Ronov nad Doubravou
Datum zahájení služby…………………………
Datum ukončení služby : ………………………Státní občanství : …………………
Místo trvalého pobytu : ………………………………………………………..
Údaje o zdravotních potížích, které by mohly mít vliv na poskytování školské služby :
………………………………………………………………………………………….
Jméno a příjmení zákonného zástupce : ………………………………………………
Místo trvalého pobytu : ……………………………………………………………….
Telefon : ……………………..
číslo účtu : …………………………………
Adresa pro doručování písemností : ………………………………………………….
Způsob placení :
1. Inkasem z účtu
/rodiče podepíší v bance souhlas k inkasu ze svého účtu na účet ZŠ 0100121221/0800
a platba bude provedena vždy 20. v měsíci/
2.Hotově
/ve školní jídelně nejpozději 15. den v měsíci, pokladní hodiny 6.00 - 14.00 hod/
Přihlašuji své dítě ke stravování dle uvedeného rozpisu: /nehodící se škrtněte/
1. celý týden
2. pondělí
3. úterý
4. středa
5. čtvrtek

6. pátek

Tato přihláška platí na celý školní rok. Změny nebo ukončení musí být písemně hlášeny vedoucí ŠJ.
Odhlášky obědů :
1. obědy musí být odhlášeny den předem do 14. hod
2. pokud strávník náhle onemocní, je možné oběd odhlásit do 7.00 hodin ráno
3. první den nemoci mají rodiče právo si oběd ze školní jídelny odnést
4. v dalších dnech mají rodiče povinnost oběd odhlásit/není nárok na dotovanou stravu/
při neodhlášení obědy propadají
Obědy jsou vydávány na karty nebo čipy. Jestliže ji strávník zapomene, obstará si
u vedoucí školní jídelny náhradní stravenku do 11.30 hod. Při ztrátě si musí koupit novou.
Finanční sazby platné od 1.9. 2019
žáci 7 – 10 let
26,-- Kč
žáci 11 – 14 let
28,-- Kč
žáci 15 a více let
30,-- Kč
Do kategorie jsou strávníci zařazeni podle data narození - vyhl. 107/2005 Sb. na celý školní rok
/ 1.9.2019– 31.8.2020 /
Přihlášky a odhlášky lze provádět i telefonicky na tel. 469 690 150 od 6.00 - 14.30 hod.
nebo e-mailem na adresu : sj.ronov@seznam.cz do 7.00 hod ráno.
Součástí přihlášky je svolení k inkasu ve prospěch účtu 0100121221/0800.
Zákonný zástupce strávníka bere na vědomí, že poskytnuté osobní údaje jsou používány pro vedení
školní matriky s jsou zpracovány v souladu s článkem 6 odst.1 písm. a) nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů, které nabylo platnosti 25. 5. 2018.
Svým podpisem též stvrzuje seznámení s vnitřním řádem školní jídelny.
V Ronově n. .D. dne:

Podpis rodičů nebo zákonných zástupců:

