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OBĚDY VE ŠKOLNÍCH JÍDELNÁCH ZDARMA 

Žádost o zařazení do projektu 
Jméno, příjmení dítěte 
 

 

Adresa trvalého pobytu dítěte  

Datum narození dítěte 
 

 

Jméno, příjmení, titul žadatele 
(zákonný zástupce, opatrovník apod.) 
 

 

Adresa trvalého pobytu žadatele  

E-mail, telefon žadatele  
 
 

Název školy  
 
 

Adresa školy  

 

 
Čestné prohlášení 

Čestně prohlašuji, že o podporu žádám z níže uvedených důvodů: 
Vyberte, prosím, z uvedených možností. Lze zadat i více variant. 

 
 jsem ve finanční nouzi a pobírám dávky hmotné nouze 

 jsem ve finanční nouzi a pobírám příspěvek na bydlení 

 jsem ve finanční nouzi a pobírám přídavky na dítě 

 jsem ve finanční nouzi a pobírám příspěvek na mobilitu 

 
probíhá oddlužení formou osobního bankrotu 

 
jiné (uveďte): 

 

 

 

Prohlašuji, že informace zde uvedené jsou pravdivé a jsem si vědom/a všech důsledků, které plynou ze 

zákona č. 89/2012 Sb. – občanského zákoníku, § 2991 – bezdůvodné obohacení, v případě uvedení 

nesprávných či lživých informací. 



Beru na vědomí, že poskytovatel daru v souladu s platnými právními předpisy, tj. se zákonem  

č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 

2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 

těchto údajů (GDPR), bude zpracovávat osobní údaje uvedené v žádosti pro účely: posouzení žádosti a 

uzavření smlouvy. Osobní údaje uvedené v žádosti budou poskytovatelem používány na dobu nezbytně 

nutnou pro splnění daného účelu zpracování a následně uloženy a archivovány v souladu s právními 

předpisy ČR a s platným spisovým a skartačním řádem poskytovatele daru. 

Beru na vědomí podmínky pro zařazení a udržení dítěte v projektu: 

 dítě musí poskytnutou stravu konzumovat přímo v jídelně školy 

 zákonný zástupce je povinen odhlašovat obědy při jakékoliv absenci dítěte dle řádu školní 

jídelny, v případě, že oběd nebude 2x odhlášen, dítě/žák bude z projektu vyřazen 

 dítě musí mít trvalý pobyt ve městě Znojmě nebo v příměstské části 

 dítě je žákem základní školy zřizované městem Znojmem                                                                               

Žadatel prohlašuje, že nemá vůči městu Znojmu ani jeho příspěvkové organizaci Správa 

nemovitostí města Znojma splatné nedoplatky 

 

   

 Podpis žadatele: ……………………………………………… 
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