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STRAVOVÁNÍ v dětské skupině Zázraky 

 

Stravované dítě: 

Jméno a příjmení: ………………………………………………… 

Datum narození: …………………………………. 

Bydliště: ………………………………………………………….. 

 

TYP STRAVY -  ŽÁDNÁ – SVAČINA (R) – OBĚD – SVAČINA (O) (nehodící škrtněte) 

 

PO ÚT ST ČT PÁ   (škrtněte dny, na které stravu nepožadujete) 

 

Zákonný zástupce: …………………………………………………   

 

Tato přihláška platí po dobu docházky dítěte do dětské skupiny Zázraky. Změna nebo ukončení stravování 

musí být nahlášeno písemně. 

Potvrzuji správnost údajů a zavazuji se, že budu včas odhlašovat stravu a provádět úhrady za stravné.  

 

 

Datum: ………………………….    Podpis: ………………………….. 

 

 

 

 

Změny v odběru stravy:                        
 
                    podpis: 
TYP STRAVY -  ŽÁDNÁ – SVAČINA (R) – OBĚD – SVAČINA (O) (nehodící škrtněte) 
 

PO ÚT ST ČT PÁ   (škrtněte dny, na které stravu nepožadujete)         od ………………………………………… 
 

 

TYP STRAVY -  ŽÁDNÁ – SVAČINA (R) – OBĚD – SVAČINA (O) (nehodící škrtněte) 
 

PO ÚT ST ČT PÁ   (škrtněte dny, na které stravu nepožadujete)         od ………………………………………… 
 

 

TYP STRAVY -  ŽÁDNÁ – SVAČINA (R) – OBĚD – SVAČINA (O) (nehodící škrtněte) 
 

PO ÚT ST ČT PÁ   (škrtněte dny, na které stravu nepožadujete)         od ………………………………………… 
 

 

TYP STRAVY -  ŽÁDNÁ – SVAČINA (R) – OBĚD – SVAČINA (O) (nehodící škrtněte) 
 

PO ÚT ST ČT PÁ   (škrtněte dny, na které stravu nepožadujete)         od ………………………………………… 
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       podpis: 
 

TYP STRAVY -  ŽÁDNÁ – SVAČINA (R) – OBĚD – SVAČINA (O) (nehodící škrtněte) 
 

PO ÚT ST ČT PÁ   (škrtněte dny, na které stravu nepožadujete)         od ………………………………………… 
 

TYP STRAVY -  ŽÁDNÁ – SVAČINA (R) – OBĚD – SVAČINA (O) (nehodící škrtněte) 
 

PO ÚT ST ČT PÁ   (škrtněte dny, na které stravu nepožadujete)         od ………………………………………… 
 

TYP STRAVY -  ŽÁDNÁ – SVAČINA (R) – OBĚD – SVAČINA (O) (nehodící škrtněte) 
 

PO ÚT ST ČT PÁ   (škrtněte dny, na které stravu nepožadujete)         od ………………………………………… 
 

TYP STRAVY -  ŽÁDNÁ – SVAČINA (R) – OBĚD – SVAČINA (O) (nehodící škrtněte) 
 

PO ÚT ST ČT PÁ   (škrtněte dny, na které stravu nepožadujete)         od ………………………………………… 
 

TYP STRAVY -  ŽÁDNÁ – SVAČINA (R) – OBĚD – SVAČINA (O) (nehodící škrtněte) 
 

PO ÚT ST ČT PÁ   (škrtněte dny, na které stravu nepožadujete)         od ………………………………………… 
 

TYP STRAVY -  ŽÁDNÁ – SVAČINA (R) – OBĚD – SVAČINA (O) (nehodící škrtněte) 
 

PO ÚT ST ČT PÁ   (škrtněte dny, na které stravu nepožadujete)         od ………………………………………… 
 

TYP STRAVY -  ŽÁDNÁ – SVAČINA (R) – OBĚD – SVAČINA (O) (nehodící škrtněte) 
 

PO ÚT ST ČT PÁ   (škrtněte dny, na které stravu nepožadujete)         od ………………………………………… 
 

TYP STRAVY -  ŽÁDNÁ – SVAČINA (R) – OBĚD – SVAČINA (O) (nehodící škrtněte) 
 

PO ÚT ST ČT PÁ   (škrtněte dny, na které stravu nepožadujete)         od ………………………………………… 
 

TYP STRAVY -  ŽÁDNÁ – SVAČINA (R) – OBĚD – SVAČINA (O) (nehodící škrtněte) 
 

PO ÚT ST ČT PÁ   (škrtněte dny, na které stravu nepožadujete)         od ………………………………………… 
 

TYP STRAVY -  ŽÁDNÁ – SVAČINA (R) – OBĚD – SVAČINA (O) (nehodící škrtněte) 
 

PO ÚT ST ČT PÁ   (škrtněte dny, na které stravu nepožadujete)         od ………………………………………… 
 

TYP STRAVY -  ŽÁDNÁ – SVAČINA (R) – OBĚD – SVAČINA (O) (nehodící škrtněte) 
 

PO ÚT ST ČT PÁ   (škrtněte dny, na které stravu nepožadujete)         od ………………………………………… 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Odhlášení z odběru stravy  od        …………………………………    podpis      …………………………………… 

 

Ke stanovenému dni odhlašuji  svého syna / svou dceru z odběru stravy. 
 

 
Datum ………………………..      Podpis ……………………………………………. 
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