
Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, 
          okres Frýdek – Místek, příspěvková organizace, 739 53 Hnojník 

 
PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ 

 
  

vedoucí ŠJ:  Monika Ćmielová     školní rok: 2022/2023  
tel.:   558 696 068, 727 946 230  
 
 
............................................................   ..............................................................     ……………………………..                                     
příjmení a jméno zákonného zástupce                      bydliště /adresa/                            telefon 
 
 
Jméno a příjmení žáka /strávníka/: 
 
 
.....................................................................   .................   ..............................................  
                 příjmení a jméno                 třída        datum narození 
 
 
.....................................................................   .................   ..............................................  
               příjmení a jméno                 třída        datum narození 
 
Vyplňte prosím číslo bankovního účtu a potvrďte v bance, ve které máte zřízený účet „svolení k inkasu“: 
 
Stravné placeno z účtu: ………………………………………………. kód banky: ……………………………… 
 
Platby za obědy se budou převádět na účet školy u Raiffeisenbank, čbú: 8208440052/5500 . 
 
Neodhlášená a nevyzvednutá strava propadá, strávník nemá nárok na náhradu neodebrané stravy. 
V případě opakovaného neplacení stravného nebude strávníkovi stravování umožněno 
a dlužná částka se bude vymáhat cestou dalších opatření, které určí ředitelka školy. Strávníci /žáci/ mají  
1. den nepřítomnosti ve škole z důvodu onemocnění nárok na oběd za dotovanou cenu, další dny jim nárok 
na dotovanou stravu zaniká. Na další dny je nutné stravu odhlásit. V případě odběru 2. a další den nemoci 
nebo neodhlášení jídla musí doplatit věcné náklady na oběd v hodnotě 40,- Kč na den.  
Další informace na webových stránkách školy: http://www.zshnojnik.com, záložka JÍDELNA. 
 
Vyplněním a podpisem tohoto formuláře poskytuji Masarykově Základní škole a mateřské škole Hnojník 
120, okres Frýdek-Místek, příspěvkové organizaci, IČ 75026208, informovaný souhlas, aby ve smyslu 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti  
se zpracováním osobním údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů) zpracovávala výše uvedené osobní údaje, a to pro výše stanovené účely 
a dobu, kdy je strávník žákem školy. 

 
Stvrzuji svým podpisem, že jsem se seznámil(a) s Provozním řádem ŠJ – informace pro rodiče. 

 
 
..................................................................   ..................................................................  

                    datum                          podpis zákonných zástupců 

http://www.zshnojnik.com/

