Střední průmyslová škola a Gymnázium Na Třebešíně
příspěvková organizace hl. m. Prahy

PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ PRO ŽÁKY UBYTOVANÉ
V DOMOVĚ MLÁDEŽE
slouží jako podklad pro matriku školního stravování dle § 28 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů

Příjmení:

Jméno:

Evidenční číslo:
Skupina:

(u žáků již ubytovaných)

Školní rok:

Označení školy, kde se žák vzdělává1:
Další osobní údaje z přihlášky k ubytování na DM, ke kterým má školní jídelna přístup pro potřeby školní matriky:
Žák: Bydliště, Kraj, Rodné číslo (Datum narození), Místo narození
Zákonný zástupce: Jméno Příjmení, Bydliště, Adresa pro doručování písemností, Telefon, E-mail

Způsob platby:2


Trvalým příkazem k úhradě na účet číslo 2003710015/6000



Jednorázovým příkazem nebo složenkou na účet

Údaje o zdroji plateb:
Majitel účtu:
Číslo účtu:

Kód banky:

Variabilní symbol:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Alergeny:
Vysvětlivky:
2
3
4

Lepek - pšenice, žito, ječmen, oves,
špalda, kamut nebo jejich odrůdy
Korýši – výrobky z nich
Vejce – výrobky z nich
Ryby – výrobky z nich

9
10
11

5

Arašídy - podzemnice olejná

12

6
7

Sója - sójové boby
Mléko – výrobky z něj

13
14

1

8

Skořápkové plody - mandle, lískové ořechy, vlašské ořechy, kešu
ořechy, pekanové ořechy, para ořechy, pistácie, makadamie
Celer– výrobky z něj
Hořčice - – výrobky z ní
Sezam - sezamová semena
Oxid siřičitý a siřičitany - E220, E221, E222, E223, E224, E226,
E227, E228
Vlčí bob (lupina) – výrobky z něj
Měkkýši - – výrobky z nich

Dieta:
Souhlasím s podmínkami pro úhradu ubytování v domově mládeže a stravování ve školní jídelně viz vnitřní řád DM.
V souladu s ustanoveními zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, svým podpisem uděluje
souhlas ke zjišťování, shromažďování a uschovávání osobních údajů pro účely poskytování stravování, a to až do doby jejich
archivace a skartace.
Svým podpisem stvrzuji pravdivost údajů.

Datum:
Podpis zákonného zástupce (zletilého žáka)
Vyplněnou přihlášku vraťte obratem (e-mailem na jidelna@trebesin.cz, poštou na adresu školy).

1
2

vyplňte v případě, kdy žák nestuduje Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299
zatrhněte vybranou možnost
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