MENDELOVO GYMNÁZIUM, OPAVA,
příspěvková
ěvková organizace
Školní jídelna
Komenského 5, 746 01 OPAVA

Přihláška
ihláška ke stravování na školní rok 202
2022/202
/2023
Strávník přihlášen/a
ihlášen/a ke stravování od:……………………….
Jméno a příjmení
íjmení …………………………………..………….Datum narození ………………….
Bydliště ……………………………………………………….……………………………………….
Škola……..……………………………………………………………

T ída……………………..
Třída……………………..

Jméno a příjmení
íjmení zákonného zástupce …………………….………… Telefon …….…………….
Způsob placení obědů – číslo
íslo vašeho ú
účtu : (zakroužkujte a vyplňte jednu z možností)
1) Sporožirem ( souhlas k inkasu - pouze u České spořitelny ): č.ú……………………………..
.ú……………………………..

2) Trvalým příkazem: č.. ú .…………………………………………………………..……………

Jsem prokazatelně seznámen /a/ s „ Informacemi pro strávníky “ a „ Vnit
Vnitřním
řním řádem školní
jídelny“, které jsem obdržel /a/ a jsou ke stažení na www.mgopava.cz
Žáci prvních ročníků ( MGO a SŠPU ), kte
kteříí se do systému registrují jako noví strávníci, mohou
použít ISIC kartu. Ostatní strávníci budou používat nadále stravovací čip,
ip, za který jim bude po
ukončení
ení stravování vrácena záloha 100,
100,- Kč. Záloha na čip je vratná do 1 měsíce
ěsíce po ukon
ukončení
stravování, po uplynutí této doby je záloha nevratná.
.
Prohlašuji, že každou změnu
nu ( nemoc, p
přechod
echod na jinou školu, odhlášení ze stravování) budu
hlásit v kancelářii ŠJ MGO nebo na tel. č. 734 393 172
Dle Vyhlášky č.107/2005
.107/2005 Sb., § 4 odst. 9 má žák nárok na zvýhodn
zvýhodněnou
nou cenu školního stravování
pouze 1. den z vícedenní neplánované nepřítomnosti
nep ítomnosti ve škole. Ostatní dny je nutno stravu
odhlásit, za každý neodhlášený oběd
ob v dalších dnech nepřítomnosti
ítomnosti žáka ve výuce musí
doplatit žák mzdové a režijní náklady.

Souhlasím se zpracováním osobních dat pro potřeby
pot
naší organizace dle zákona č. 110/2019 Sb., Zákon o ochraně
ochran osobních
údajů a v souladu s čl. 28 nařízení
ízení EU 2016/679 (GDPR).

Opava dne ……………………

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

