
Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 
793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál 

 

 

 

Přihláška ke stravování na školní rok 2018/2019 
do školní jídelny při Základní škole a Mateřské škole Jindřichov, okres Bruntál 

 

Přihlašuji ke stravování1                               Pouze na dny 

Oběd              

 

Svačinka 
Ročník: …… Příjmení a jméno strávníka: …………………………………………………… 

 

Trvalý pobyt (adresa, PSČ) …………………………………………………………………… 
 

Datum narození …………………………………………………….…………………………. 

 

Příjmení a jméno zákonného zástupce .……………………………………………………….. 

 

Kontakt tel.: …………………………………………………………………………………… 

 

Osoba pověřená nakládat s daty: Mgr. Zlata Steuerová 

 

Při poskytování odběru jídel je postupováno v souladu s právními předpisy, a to zákonem č. 561/2004 Sb., 

školský zákon, vyhláškou o školním stravování č.107/2005 Sb., a pokyny stanovenými ve vnitřních předpisech. 

Školní stravování žáků se poskytuje pouze v době jejich pobytu ve škole (§ 122 odst. 2 zák. č. 561/2004 

Sb.), přičemž první den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole se považuje za pobyt ve škole 

(možno oběd odebrat do jídlonosiče, § 4 odst. 9 vyhl. č. 107/2005 Sb.), od 2. dne a další dny je nutno oběd 

odhlásit. Pokud nebude oběd v době nepřítomnosti žáka odhlášen, bude zaúčtován za plnou cenu 47,- Kč  

a 49,- Kč (podle věkové skupiny). 

 

Odhlášení obědů se provádí vždy do 13.00 hodin den předem telefonicky na č. 554641745, SMS 702086972 

nebo e- mailem jidelna@zsjindrichov.cz 

 

Obědy budu platit: 

a) v hotovosti u vedoucí školní jídelny 

b) převodním příkazem z vlastního účtu č ………………………………………. 

       Číslo účtu příjemce (jídelny): 166870137/0300 

Variabilní symbol:111 

       Zpráva pro příjemce: Jméno a příjmení strávníka 

Stravné musí být uhrazeno nejpozději do 5. dne v měsíci. (stravné na měsíc září uhradit do 5. 9.daného roku). 

Potvrzuji, že jsem byl/a seznámen s podmínkami poskytování stravování. 

 

Strávník je přihlášen ke stravování od: 

                                                                                       

SOUHLAS RODIČE S NAKLÁDÁNÍM S OSOBNÍMI ÚDAJI 

 

Souhlasím, aby škola zpracovávala výše uvedené údaje (jméno a příjmení, datum narození, třída, adresa, 

tel. kontakt, číslo účtu) pro účely provozu školní jídelny:    ANO              NE 

S údaji bude nakládat po dobu školní docházky. 

 

 

V Jindřichově dne:                                                                  ………………………………………………..  

                                                                                                     Podpis zákonného zástupce 

                                                           
1 Označte křížkem 

Po Út St Čt Pá 


