Mateřská škola města Ronov nad Doubravou, okres Chrudim, U Školky 470, 53842 Ronov nad Doubravou
PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ
(Prosím vyplnit čitelně hůlkovým písmem)
Školní jídelna: MŠ Ronov nad Doubravou
Jméno a příjmení dítěte:
Datum narození:
Adresa trvalého bydliště:
Příjmení a jméno zákonného zástupce:
Telefon:
Email:
Stravování od:
Typ platby:

Inkasní účet

Alergie:

Finanční sazby platné od 1. 9. 2018 – do kategorie jsou strávníci zařazeni podle data narození – vyhláška
107/2005 Sb.
Děti od 3 – 6 let
Děti od 7 – 10 let
Přesnídávka
8,- Kč
Přesnídávka 8,- Kč
Oběd
19,-Kč
Oběd
20,-Kč
Svačina
7,- Kč
Celkem 34,- Kč Svačina
7,- Kč
Celkem 35,- Kč
•
•
•
•
•
•
•
•

Nárok na stravování vzniká na základě vyplnění této písemné přihlášky.
Dětem v MŠ je poskytována celodenní strava (přesnídávka, oběd, svačina, pitný režim po celý den).
Odhlašování stravy je nutné den předem, v den nemoci nejdéle do 7:00 hodin na tel. 464600435 nebo
tento den osobně ve školní jídelně.
Obědy se hradí pomocí SIPO zálohově vždy k 20. dni v měsíci. Zároveň se odečítají přeplatky z minulého
měsíce. Hotovostní nedoplatky se vybírají v kanceláři ŠJ vždy 4. týden v měsíci od 13:30 – 15:00 nebo dle
domluvy.
Neuhrazení stravného je považováno za porušení školního řádu školy s dalšími důsledky.
Další informace jsou k dispozici ve Vnitřním řádu školní jídelny osobně u vedoucí ŠJ každé úterý od 13:30 –
15:00 nebo na emailové adrese: sjms.ronov@seznam.cz.
Podpisem souhlasíte s pravidelnou měsíční platbou stravy.
Přihláška je platná po docházky dítěte do mateřské školy, v případě změny stravovacích návyků dítěte jsou
rodiče povinni neprodleně kontaktovat vedoucí školní jídelny a změny nahlásit.

……………………………….
Datum

.……………………………………………..
Podpis zákonného zástupce

Údaje jsou důvěrné podle zákona č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech, zákona č. 106/1999 Sb.
o osobním přístupu k informacím NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Vzdělávání a stravování v mateřské škole upravuje zákon č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), který školám ukládá povinnost
získávat, spravovat a uchovávat osobní údaje žáků a jejich zákonných zástupců, Vyhláška 14/2005 o předškolním vzdělávání a
Vyhláška 107/2005 o školním stravování.

SOUHLAS S INKASEM

Jméno dítěte: …………………………………………………………………………………….
Číslo účtu zákonného zástupce dítěte: ………………………………………………………………
(vyplní banka)

Potvrzení banky

V …………………………………….

o zavedení souhlasu k inkasu pro stravné a úplaty za
vzdělávání k účtu:

Dne:………………………………….

0101323191/0800

………………………………………
Razítko a podpis banky

………………………………………………………………………………………………………………...
SOUHLAS S INKASEM

Jméno dítěte:

…………………………………………………………………………………….

Číslo účtu zákonného zástupce dítěte: ………………………………………………………………
(vyplní banka)

Potvrzení banky

V …………………………………….

o zavedení souhlasu k inkasu pro stravné a úplaty za
vzdělávání k účtu:

Dne:………………………………….

0101323191/0800

………………………………………
Razítko a podpis banky

