Přihláška ke školnímu stravování
Jméno a příjmení:

škola:

Datum narození:

třída:

Telefonní kontakt: matka

otec

▪ Provoz ve školní jídelně se řídí vnitřním předpisem a strávníci i jejich zákonní zástupci jsou povinni se s ním
seznámit (https://www.4zskladno.cz/jidelna) a dodržovat jej.
▪ Objednávky, kontrola a výdej jídel je prováděn pomocí čipů za úplatu. Čip je nevratný, při ztrátě či poškození
je nutno zakoupit nový.
▪ Do kategorie jsou strávníci zařazeni podle data narození v souladu s vyhláškou 107/2005 Sb.
▪ Dle zákona 561/2005 Sb. je povinnost v době nepřítomnosti žáka ve škole obědy odhlásit (nevztahuje se
na první den neplánované nepřítomnosti). Na tyto dny lze zakoupit nedotované obědy.
Neodhlášené či pozdě odhlášené obědy propadají bez náhrady.
▪ Základní škola a Mateřská škola Norská 2633, Kladno zpracovává osobní údaje výhradně v souladu s
právními důvody stanovenými v čl. 6 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, pouze v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu

podpis zák. zástupce (strávníka):
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