
Воднянська початкова школа та гімназія, Алешова 50, 389 01 Водняни 

Заява про інтернат у шкільній їдальні 
Відповідно до наказу про шкільний інтернат № 107/2005 зб. та Закон № 561/2004 Coll., School Act 

Ім'я учня: ………………………………………………………………………………………………… .Клас : ………………………………………. 

Місце проживання: ………………………………………………………………………………………………… Дата народження: 

……………………………  

Телефон представника: ………………………………………… Електронна пошта: …………………………………………………………………… 

…… ……. 

Я обов’язково записую свою дитину на харчування в ŠJ за адресою ZŠaG, Alešova 50, Vodňany. Я був ознайомлений 

з правилами роботи ŠJ, які є на дошці оголошень ŠJ та на сайті ZŠaG. 

Відповідно до положень Закону 110/2019 Зб. щодо обробки персональних даних зі змінами, своїм підписом даю 

згоду на збір, збір та зберігання персональних даних з метою забезпечення харчуванням до їх архівування та 

подрібнення. Підписуючись, я підтверджую достовірність даних. 

Дата: ……………………………………………………………………………………………… Підпис: …………………………… ………… 

------------------------------------------------ ---------------- окремо тут -------------------------------- -----------------------  

Я визнаю, що: 
1. Харчування має бути оплачено не пізніше 25 числа попереднього місяця 
   
    Форма оплати: - згода на пряме дебетування на користь рахунку № ŠJ 163889465/0600. Підтвердження     
                                  згоди на негайну доставку в офіс ŠJ 

    - одноразовий переказ на рахунок № 163889465/0600 на підставі виданого   
                                  положення ŠJ  

                  - поштовий переказ А, його необхідно заповнити на підставі виданого положення на користь 
                                 рахунка 163889465/0600, školní jídelna při ZŠaG, Vodňany, Alešova 50  
2. Пансіонер повинен забрати обіди, увійшовши в пристрій для сканування за допомогою чіпа або картки. 
 
3. Вибір з двох курсів здійснюється на коробці або через Інтернет за 2 дні наперед. 
 
4. Виписка здійснюється на касі або через Інтернет напередодні або по телефону та письмово  
    напередодні до 13:00. 
 
5. Відповідно до вищезазначених указів , на час відсутності учня у школі він не має права на державну субсидію.    
    обід - обов'язково виписується. У харчоносі ви можете забрати обід у перший день позапланової відсутності, 
    хвороби, наступні дні після виплати операційних та накладних витрат. Якщо дитина перебуває в школі, вона 
зобов’язана обідати     
    в шкільній їдальні. 
 
6. Про будь-яку зміну даних, наведених у заяві, буде негайно повідомлено завідувача шкільною їдальнею. 
 
7. Захист персональних даних для потреб ŠJa регулюється директивою ZŠaG, яка доступна на  
    сайті ZŠaG. 
 
8. Телефон шкільної їдальні:601365445 , e-mail: Jana.Bokrosova@zsgvodnany.cz, номер рахунку: 
163889465/0600  
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