Základní škola Loštice, okres Šumperk, příspěvková organizace
Komenského 17/10, 789 83 Loštice

školní jídelna
Trávník 596/2, 789 83 Loštice
IČO 636 96 355

tel. ZŠ: 583 445 251

tel. ŠJ: 583 445 264

e-mail: jídelna.zslostice@iol.cz

PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ
– děti MŠ a žáci ZŠ
Příjmení a jméno dítěte

datum narození

Bydliště

třída

Kontaktní údaje zákonných zástupců

- vyplňte v případě nezletilého strávníka

Matka

telefon

e-mail

Otec

telefon

e-mail
Údaje o stravování
stravování od
školské zařízení

Způsob platby
hotově
X inkasem

ZŠ Loštice
MŠ Loštice
ZŠ Pavlov
MŠ Pavlov

polodenní strava

celodenní strava

polodenní strava

celodenní strava

- tiskopis „Svolení k inkasu“ je k vyzvednutí v kanceláři školní jídelny

INFORMOVANÝ SOUHLAS
Zákonný zástupce byl seznámen s tím, že jeho osobní údaje budou zpracovány školní jídelnou při Základní škole Loštice, okres Šumperk, příspěvková
organizace v rozsahu vymezeném příslušnými zákony a v rozsahu nezbytně nutném uloženy po ukončení stravování po dobu určené k archivaci.










Současně beru na vědomí:
Objednávám školní stravování na celou dobu školní docházky na základní škole/mateřské škole.
Potvrzuji správnost údajů a zavazuji se, že budu včas platit stravné a nahlašovat jakoukoliv změnu.
Beru na vědomí, že dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování jsou strávníci rozděleni dle věkových skupin (tj. 3 – 6 let, 7 – 10 let, 11 – 14 let,
nad 15 let)
Strávníci, kteří provádějí úhradu obědů inkasem, mají obědy přihlášeny na celý měsíc dopředu automaticky. Dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. zabezpečujeme
školní stravování jen po dobu pobytu dětí ve škole.
Odhlašování žáka ze stravování se provádí osobně u vedoucí školní jídelny, písemně, telefonicky (tel. 583 445 264)
nebo e-mailem ( jidelna.zslostice@iol.cz). V době nemoci je nutné obědy odhlašovat!
Přihlašování a odhlašování stravy se provádí nejpozději den předem, do 11 hodin.
Pokud rodiče nestihnou odhlásit dítě ze stravování 24 hodin předem, mohou si ho první den nemoci vyzvednout do vlastních jídlonosičů v době 11:00 – 11:30
popř. 13:00 – 13:10. Oběd dětí z MŠ se vydává v mateřské škole v příslušném oddělení v době od 11:15 – 11:30 hod.
Zdraví žáci se stravují v jídelně, nemohou odebírat stravu do jídlonosičů!
Podpisem přihlášky potvrzuji seznámení s „Vnitřním řádem školní jídelny“. Platné znění řádu je vyvěšeno v prostorách školní jídelny ZŠ Loštice a na webu
školy (www.zslostice.eu).

................................................................
podpis obou zákonných zástupců
V ………………………………….. dne ………………………………

