
 

Vážení rodiče, 

vzhledem k dočasnému uzavření školní jídelny rozšiřujeme od 4. října 2017 možnost nechat si ohřát 

z domova donesený oběd  pro všechny žáky I. a II. stupně. Oběd si žáci budou moci nechat ohřát a 

zkonzumovat za přítomnosti zaměstnanců základní školy ve vymezených prostorách školní knihovny 

(1. patro) a školní kuchyňky (přízemí). 

Máte-li o ohřev doneseného oběda zájem, po důkladném pročtení vyplňte laskavě níže uvedené 

prohlášení. Oběd musí být ve vlastní nádobě určené pro ohřev v mikrovlnné troubě. Dítě musí mít 

vlastní příbor pro konzumaci oběda. Nádobu ani příbor nebude možné následně umýt. 

Doporučujeme tedy připravit vhodný obal, do kterého si žák použitou nádobu a příbor uloží a k umytí 

odnese domů. 

 

………………………………………………………………………..………………………………….…………………………………. 

 

PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE ŽÁKA ZŠ KOMENSKÉHO NÁM. 35, OKRES PŘÍBRAM 

 

Já ................................................................, nar. ......................, bytem ...................................................  

 

jako zákonný zástupce své/ svého dcery/syna ..................................................., žáka  ..................třídy  

Základní školy Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram, činím toto prohlášení  v souvislosti  s 

mimořádnou situací, ke které došlo uzavřením školní jídelny základní školy. 

Tímto prohlášením potvrzuji, že mám zájem o zajištění  ohřevu  donesené stravy (oběda) 

v prostorách základní školy s použitím mikrovlnné trouby, která bude obsluhována zaměstnancem 

školy. 

Jsem si vědom (a) skutečnosti, že základní škola není odpovědná za kvalitu a strukturu jídla, jeho 
potravinové složení dle zákonných norem, jeho jakost, termín jeho spotřeby, jakož i jeho skladování 

v prostorách školy při požadované teplotě 7-8
o
C.   

Dále jsem si vědom (a) své odpovědnosti za kvalitu a zdravotní nezávadnost nádob, ve které je jídlo 
přepravováno (nádoby použitelné do mikrovlnné trouby). Jsem si vědom (a) skutečnosti, že základní 
škola nenese odpovědnost za deformaci, poškození nádob či jejich ztrátu. 
Jsem si vědom (a), že zaměstnanec školy provádějící ohřev jídla, je oprávněn posoudit vhodnost 
použití nádoby, v níž má být strava ohřívána v mikrovlnné troubě, a to za účelem předcházení škodě 
na věci. 
Na základě výše uvedeného prohlašuji, že v případě vzniku zdravotních komplikací mého dítěte, 
spojených s konzumací donesené stravy, nesu jako zákonný zástupce dítěte veškerou právní 
odpovědnost, a nebudu vymáhat odpovědnost po Základní škole Dobříš, Komenského nám. 35, okres 
Příbram.  
 

 

 

V ……………………………… dne  .........................2017            ………………………………………………………………….                                      
                                                                                                               podpis zákonného zástupce              
 
            
 
 



 

Vážení rodiče, 

vzhledem k dočasnému uzavření školní jídelny rozšiřujeme od 4. října 2017 možnost nechat si ohřát 

z domova donesený oběd  pro všechny žáky I. a II. stupně. Oběd si žáci budou moci nechat ohřát a 

zkonzumovat za přítomnosti zaměstnanců základní školy ve vymezených prostorách školní knihovny 

(1. patro) a školní kuchyňky (přízemí). 

Máte-li o ohřev doneseného oběda zájem, po důkladném pročtení vyplňte laskavě níže uvedené 

prohlášení. Oběd musí být ve vlastní nádobě určené pro ohřev v mikrovlnné troubě. Dítě musí mít 

vlastní příbor pro konzumaci oběda. Nádobu ani příbor nebude možné následně umýt. 

Doporučujeme tedy připravit vhodný obal, do kterého si žák použitou nádobu a příbor uloží a k umytí 

odnese domů. 

 

………………………………………………………………………..………………………………….…………………………………. 

 

PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE ŽÁKA ZŠ KOMENSKÉHO NÁM. 35, OKRES PŘÍBRAM 

 

Já ................................................................, nar. ......................, bytem ...................................................  

 

jako zákonný zástupce své/ svého dcery/syna ..................................................., žáka  ..................třídy  

Základní školy Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram, činím toto prohlášení  v souvislosti  s 

mimořádnou situací, ke které došlo uzavřením školní jídelny základní školy. 

Tímto prohlášením potvrzuji, že mám zájem o zajištění  ohřevu  donesené stravy (oběda) 

v prostorách základní školy s použitím mikrovlnné trouby, která bude obsluhována zaměstnancem 

školy. 

Jsem si vědom (a) skutečnosti, že základní škola není odpovědná za kvalitu a strukturu jídla, jeho 
potravinové složení dle zákonných norem, jeho jakost, termín jeho spotřeby, jakož i jeho skladování 

v prostorách školy při požadované teplotě 7-8
o
C.   

Dále jsem si vědom (a) své odpovědnosti za kvalitu a zdravotní nezávadnost nádob, ve které je jídlo 
přepravováno (nádoby použitelné do mikrovlnné trouby). Jsem si vědom (a) skutečnosti, že základní 
škola nenese odpovědnost za deformaci, poškození nádob či jejich ztrátu. 
Jsem si vědom (a), že zaměstnanec školy provádějící ohřev jídla, je oprávněn posoudit vhodnost 
použití nádoby, v níž má být strava ohřívána v mikrovlnné troubě, a to za účelem předcházení škodě 
na věci. 
Na základě výše uvedeného prohlašuji, že v případě vzniku zdravotních komplikací mého dítěte, 
spojených s konzumací donesené stravy, nesu jako zákonný zástupce dítěte veškerou právní 
odpovědnost, a nebudu vymáhat odpovědnost po Základní škole Dobříš, Komenského nám. 35, okres 
Příbram.  
 

 

 

V ……………………………… dne  .........................2017            ………………………………………………………………….                                      
                                                                                                               podpis zákonného zástupce              
 
            
 
 


