
Základní škola Zlonice, okres Kladno, Komenského 305, 273 71 Zlonice 
Tel. č. 312 591 108 recepce 
702 091 442 mobil 

Přihláška ke stravování 

Jméno, příjmení: 

Třída:                     Datum narození: 

Kontaktní email rodičů: 

Úhrada stravného: zakroužkujte u zvoleného typu platbu 

a) bankovním převodem - číslo vašeho bankovního účtu: 

b) v hotovosti - platba složená v recepci školy do 5. dne aktuálního měsíce 

Tato přihláška platí po celou dobu školní docházky, při ukončení stravování je nutné se ve školní jídelně odhlásit! 

Potvrzuji správnost údajů a zavazuji se oznámit jakoukoliv změnu týkající se stravování. Budu dodržovat řád školní 

jídelny, zveřejněný na vývěskách ZŠ, ŠJ a v objektu školní jídelny či na webových stránkách. Potvrzuji, že jsem 

byl(a) s řádem školní jídelny seznámen(a). Dále souhlasím, že výše uvedené údaje mohou být použity do matriky 

ŠJ dle §2, vyhlášky č. 364/2005 o vedení dokumentace a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

Datum:                                                  Podpis otce, matky nebo zákon. zástupce: 
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