
 
           Základní škola a Mateřská škola, Znojmo, Pražská 98 

                 Pražská 2808/98, 669 02 Znojmo 

                IČO : 45669716 
 

 

Kontakt: ředitel 515 246 895, škola 515 241 227, jídelna 515 246 186 

e-mail : zs.prazska@zn.orgman.cz,   www.zsprazska.cz 

Účet školy: Komerční banka a.s.: 123-6362850237/0100 

Přihláška ke stravování – Mateřská škola 

 
 

Jméno dítěte……..……………………………………………………………………………………………………………...... 

 

 

datum narození……………………………..................................................... třída……………………………………………… 

 

 

Bydliště:.......................................................................................................................PSČ.................................. ......................... 

 

 

Jméno a příjmení  

zákonného zástupce………………………............................................................................tel…........…………………………. 
 

 

email……………… ………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Jiné požadavky strávníků (bez odpoledních svačinek, zdravotní omezení ve stravě aj.)…………………………………………. 

 

 

Dítě přihlašuji ke stravování od ……………………………………………………………………………………………...... 
 

Neodhlášenou stravu hradí rodiče po celou dobu nepřítomnosti dítěte v MŠ (odpolední svačinka, nemoc, 

rodinná dovolená….)! Vyplněnou přihláškou je vaše dítě přihlášeno k celodennímu stravování, změnu nahlásí 

rodiče vedoucí stravování. 
Dávám svůj souhlas výše uvedené základní škole k tomu, aby zpracovávala a evidovala osobní údaje a osobní citlivé údaje mého 

dítěte ve smyslu všech ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění a Evropského nařízení ke 

GDPR. Souhlas poskytuji na celé období školní docházky mého dítěte na této škole a na zákonem stanovenou dobu, po kterou se 

tato dokumentace na škole povinně archivuje. Byl jsem poučen o právech podle zákona č. 110/2019 Sb. a Evropského nařízení ke 

GDPR. Souhlasím s níže uvedenými podmínkami stravování. 

Svým podpisem stvrzuji, že jsem byl/a seznámen/a s Vnitřním řádem školní jídelny. 

 

datum………………………… podpis rodičů (zákon. zástupců)…………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Zde odstřihnout 

 

Způsob platby - zálohově na následující měsíc podle počtu stravovacích dní  

-  bezhotovostní platební styk,  
strávník bude provádět úhradu ze svého účtu, proto je třeba povolit pro školní jídelnu „Souhlas k inkasu “  

účet: 123-6362910287/0100. Provádění inkasa za stravné je k 22. dni v měsíci. První úhrada za stravné bude provedena v měsíci 

srpnu (dle kategorie dítěte). Poslední úhrada bude provedena v měsíci květnu. Případné přeplatky budou vráceny na účet strávníka 

nebo vyplaceny v hotovosti 

- v hotovosti, v kanceláři ŠJ v určené dny a jen ve výjimečných případech 

Výňatky z provozního řádu ŠJ 

1) Přihlášení dítěte je písemné (tato přihláška), průběžné odhlašování obědů, svačinek je možné provádět telefonicky 515 225 512, 

osobně, mailem skolni.jidelna@zsprazska.cz nejpozději však do 12:00 hod. předcházejícího dne. Po odhlášení na dobu neurčitou 

je nutné se znovu přihlásit, opět do 12:00 hod. předcházejícího dne před odběrem oběda. Nárok na dotovaný oběd mají děti jen 

první den nemoci. Při další nepřítomnosti tento nárok zaniká a je bezpodmínečně nutné obědy odhlásit. Automaticky se 

neodhlašují!! 

2) Obědy do jídlonosiče (v první den nemoci) jsou vydávány pouze v době od 11:00 – 11:30 hod. Takto vydané obědy musí být 

konzumovány do čtyř hodin od výdeje a nelze je dále skladovat a přechovávat.  

3) Cena vychází z momentálního stavu tržních podmínek a je možné ji v průběhu školního roku měnit. 

Děti 3- 6 let přesnídávka 7,- Kč, oběd 18,- Kč, svačinka 7,- Kč = 32,- Kč.   

Děti 7 let přesnídávka 8,- Kč, oběd 20,- Kč, svačinka 8,- Kč = 36,- Kč.  

mailto:zs.prazska@zn.orgman.cz
http://www.zsprazska.cz/

