Školní jídelna Brno, Úvoz 55, 602 00, příspěvková organizace
Tel.č. : 541 213 610, bankovní účet pro platbu stravného : 14432621 / 0100

Přihláška ke stravování do školní jídelny
Jméno, příjmení žáka : __________________________________________
Datum nar. : _________________

Třída :_______

_

Státní příslušnost : _______

_

Bydliště : ___________________________________
Tel. č. zákon. zástupce :_________________________ E-mail :______________________ _ __
Úhrada stravného: (zakroužkujte písmeno u zvoleného typu platby)
a) Bankovní účet (trvalý příkaz) ___________________
b) Složenkou vydanou školní jídelnou
c) Jednorázovou měsíční platbou na účet školní jídelny u KB
Potvrzuji správnost údajů. Zavazuji se oznámit jakoukoliv změnu týkající se stravování, dodržovat
řád školní jídelny, zveřejněný na vývěsce ve školní jídelně a na www.sjuvoz.cz. 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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