PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ v MŠ
Základní škola a Mateřská škola, Deblín, okres Brno – venkov,
příspěvková organizace
Deblín 277, 664 75

Školní rok:

Číslo stravovacího účtu školy: 223 176 492 / 0600

Rodné číslo žáka je variabilní symbol pro
přiřazení platby:

Jméno žáka

MŠ

Datum narození

Matka (zákonný zástupce)

Tel. kontakt:

jméno a příjmení

E-mail:

Otec (zákonný zástupce)

Tel. kontakt:

jméno a příjmení

E-mail:

Způsob platby obědů:

hotovost

Bydliště

bankovním převodem

Záloha dle věku:

Uveďte prosím číslo bankovního účtu, ze kterého budou hrazeny zálohy
a na který bude vrácen případný přeplatek:

Celodenní 3 – 6 let: 680 Kč
Celodenní 7 let: 740 Kč
Polodenní 3 – 6 let: 540 Kč
polodenní
Polodenní 7 let: 600 Kč
Dávám svůj souhlas ZŠ a MŠ Deblín, okres Brno – venkov, příspěvková organizace k tomu, aby zpracovávala a evidovala
osobní údaje a osobní citlivé údaje mého dítěte ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 sb. a ve smyslu Evropského
nařízení ke GDPR o ochraně osobních údajů v plném znění.
V

dne

Podpis rodiče (zákonného zástupce)

souhlas s podmínkami o převzetí odpolední svačinky
Dítě v mateřské škole má nárok na svačinu, jen když je přítomno dle ustanovení § 122 odst. 2 školského zákona.
Dále vyhláška č. 107/20005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů v § 2 odst. 9 říká, že jídla
podávaná v rámci školního stravování se konzumují v provozovnách tedy ve školních jídelnách či ve školních
jídelnách - výdejnách. Výjimkou je první den neplánové nepřítomnosti, to lze aplikovat i u svačin např. dítě jde
neplánovaně k lékaři a odchází po obědě, v tomto případě si může vyzvednout svačinu, ale samozřejmě v době
jejího výdeje od 14.00 do 14.30 hod. Odpolední svačinku lze odhlásit stejně jako oběd den předem do 14 hodin.
Nelze tedy odhlašovat ten den z důvodu nákupu surovin.
JMÉNO DÍTĚTE:
DATUM NAROZENÍ:
Níže podepsaní rodiče dětí přihlášených k celodennímu stravování přebírají zodpovědnost za odpolední svačinku, která jim
bude předána první den nepřítomnosti dítěte v MŠ v době jejího výdeje. Svačinka musí být zkonzumována, v co nejkratší
dobu nebo uchovávána při teplotě 8C nejdéle 3 hodiny od předání.
Rodiče prohlašují, že od převzetí dítěte jinou pověřenou osobou přebírají veškerou zodpovědnost.
Dne:
Podpis rodiče (zákonného zástupce):

