Škola Můj Projekt Mánesova – gymnázium, ZŠ a MŠ s.r.o.
Mánesova 1672, 356 01 Sokolov, IČO: 252 32 991, tel.: 359 807 052, fax: 352 623 422,
e-mail: info@skolamanesova.cz, www.skolamanesova.cz

Přihláška ke stravování v MŠ pro školní rok 2022/2023
Pro žáka: ……………………………………………………………..……..
třída ………………………….

datum narození ……………………….

Kategorie strávníka, údaj vyplňuje škola ……………………

Objednávám následující denní stravování:

snídaně/dop. svačina

ANO - NE

oběd

ANO - NE

odpolední svačina

ANO - NE

poznámka (alergie, dieta apod.): ……………………………………………………………………………………………….
Škola Můj Projekt Mánesova – gymnázium, ZŠ a MŠ s.r.o. zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Upozornění pro rodiče dětí v MŠ:

Dítě v mateřské škole musí denně odebrat:
a) oběd, jedno předcházející a jedno navazující doplňkové jídlo, je-li dítě v MŠ dopoledne i odpoledne,
b) oběd a jedno předcházející doplňkové jídlo, nebo oběd a jedno navazující doplňkové jídlo, je-li dítě v MŠ dopoledne, nebo odpoledne.
V případě b):
Pokud je dítě v MŠ dopoledne a zároveň odejde před obědem, nemusí odebrat oběd.
Pokud je dítě v MŠ odpoledne a zároveň přichází po obědě, nemusí odebrat oběd.
Nedodržení výše zmíněného lze pouze s písemným doporučením lékaře.

1. 9. 2022
…………

………………… …………………………………………………

……………….…………………………………

datum

jméno zákonného zástupce žáka hůlkovým písmem

podpis zákonného zástupce žáka

……………………………………………………………………………………………………..
Stravování žáků v době nemoci
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) definuje školní
stravování jako službu, která je podle § 122 odst. 2 poskytována dětem v mateřských školách, žákům základních škol a nezletilým žákům
středních škol jako hmotné zabezpečení, které zahrnuje školní stravování po dobu jejich pobytu ve škole a ve školském zařízení podle §
117 odst. 1 písm. b) a c) a dále v případě potřeby ubytování. To znamená, že dotované školní stravování se neposkytuje v době, kdy
zmiňovaní žáci nepobývají ve škole. Pouze první den nemoci (nepřítomnosti) je v souladu s vyhláškou č. 107/2005, o školním stravování
považován za pobyt ve škole.
Žáci se od druhého dne nepřítomnosti mohou stravovat jako cizí strávníci pouze za plnou cenu oběda (51,-Kč) bez státní dotace. Škola je
povinna vymáhat po nepřítomném žákovi tuto plnou částku i za oběd, který nebyl odhlášen nebo nebyl vyzvednut, to znamená za oběd,
který tak zvaně propadl.

Stravu přihlašujete a odhlašujete ústně nebo formou textové zprávy
pouze na telefonním čísle 777 929 365 nebo přímo ve školní jídelně
vždy do 9:00 předchozího pracovního dne.
Škola Můj Projekt Mánesova – gymnázium, ZŠ a MŠ s.r.o. zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

