Základní škola a Mateřská škola Kopřivnice,
17. listopadu 1225 okres Nový Jičín, příspěvková organizace

PŘIHLÁŠKA – OBJEDNÁVKA STRAVOVÁNÍ
1. Údaje o dodavateli stravy
Základní škola a Mateřská škola Kopřivnice, 17. listopadu 1225, Telefonní číslo: 556 821 307, Elektronická
adresa podatelny: skola@zskop17.cz; Identifikátor datové schránky: 98pgf7m.
Kontaktní osoba v jídelně:
Email kontaktní osoby:
Telefon kontaktní osoby:

Tomáš Polívka (vedoucí ŠJ)
tomas.polivka@zskop17.cz, jidelna@zskop17.cz
737 207 292

2. Údaje o strávníkovi – žákovi
Jméno a příjmení: …………………………………………………………………….. Datum narození: …………………………………
Třída: …………………………………………………. Datum zahájení stravování: ……………..……………………………….………..
Datum ukončení stravování: (*vyplňuje škola) ……………..……………………………….……….
3. Údaje o objednateli stravy – zákonný zástupce
Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresa trvalého bydliště: ………………………………………………………………………………….........................................
Email: …………………………………………………….………………………………………………...................................................
Telefon: …………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….
4. Ostatní ujednání
Na základě této přihlášky je dítě přihlášeno na stravování na dobu neurčitou. Veškeré změny včetně
zrušení stravování je nutno nahlásit vedoucímu školní jídelny v písemné formě, popř. telefonicky.
Způsob platby: (zakřížkujte)

□ souhlas k inkasu z bankovního účtu, je třeba zadat k 17. – 22. dni v měsíci pro platbu na příští
měsíc, číslo sběrného účtu školy je 1000336801/0100.
číslo vašeho účtu, ze kterého bude inkasováno: …………………………………………….……………….

□ složenkou
•

Zpracovávání osobních údajů uvedených v této přihlášce – objednávce je prováděno zákonnými
způsoby dle platné legislativy na ochranu osobních údajů a těmi jsou: Plnění a příprava smlouvy a
právní povinností, kterou je dodavatel stravy povinován. Ostatní práva a povinnosti má škola
uvedeny na adrese: http://www.zskop17.cz/GDPR.

•

Upozornění: Nárok na školní stravování vzniká pouze v době pobytu ve škole a první den
neplánované nepřítomnosti. Na základě zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky 107/2005 Sb. je
strávník povinen odhlásit stravování od prvého dne nepřítomnosti ve škole. Neodhlášené obědy
propadají a bude za ně doúčtován doplatek (za režie).

Potvrzuji správnost údajů a zavazuji se, že budu včas hradit příspěvky na stravování.
V Kopřivnici dne ………............................

Podpisy zákonných zástupců ……………………………….…………………
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