Přihláška ke stravování školní rok 2020/2021
Základní informace
Žákovi je poskytováno dotované školní stravování v době školního vyučování (Vyhláška č. 463/2011 Sb.,
s účinností od 1. 1. 2012)
V souladu s výše uvedenou vyhláškou jsou děti zařazovány do věkových skupin, a to na dobu školního roku.
ZŠ
strávníci
7 – 10 let
25,- Kč
strávníci
11 – 14 let
27,- Kč
strávníci
15 a více let
28,- Kč
MŠ strávníci
3 – 6 let
36,- Kč
strávníci
od 7 let
42,- Kč
Způsob úhrady obědů
Obědy se platí zálohově, měsíc dopředu.
Úhradu lze provádět převodem z účtu strávníka k 20. dni měsíce na měsíc následující. Žáci ZŠ zaplatí zálohu ve
výši 600,- Kč a děti MŠ zaplatí zálohu 800,- Kč. V odůvodněných případech je možná hotovostní platba do
pokladny školní jídelny, platba musí být provedena do konce měsíce.
První záloha by měla být uhrazena do 31. 8. 2020 a poslední do 30. 5. 2021.
Číslo účtu pro úhradu obědů: 280734016/0300
Variabilní symbol žáka: ………………………………..
Přihlašování stravného
Při přihlášení ke školnímu stravování bude strávníkovi vydán aktivovaný čip za zálohu 115,- Kč.
Strava se objednává čipem přes terminál ve školní jídelně nebo na internetových stránkách www.strava.cz (podrobný
postup viz webové stránky školy).
Čip slouží po celou dobu školní docházky. Pokud strávník čip ztratí nebo ho hrubě poškodí, musí si zakoupit nový.
Odhlašování stravného
Pomocí webových stránek www.strava.cz, na terminálu ve školní jídelně, ústně v kanceláři vedoucí jídelny nebo
telefonicky (tel. 546 421 961) nejpozději do 14:00 hod. den předem, po svátcích a po víkendu do 7:00 hod. daného
dne.
Neodhlášenou stravu je možné vyzvednout v první den nepřítomnosti dítěte od 11:40 – 14:00 hod. do vlastních
nádob. V dalších dnech nepřítomnosti lze oběd odebrat pouze za plnou cenu oběda (to je za 72,- Kč.). Kdo nebude
mít zaplaceno, nebude mu vydán oběd.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Závazná přihláška ke stravování
Jméno a příjmení žáka………………………………………………Datum narození……………..…………….…
Bydliště………………………………………………………………………………………………………………
Jméno zákonného zástupce…………………………………………………………………………………………..
Telefon……………………………….. E-mail……………………………………………………………………...
Číslo bankovního spojení ……………………………………….. kód banky ……………………………………...
Potvrzuji správnost údajů a zavazuji se oznámit písemně jakoukoliv změnu týkající se stravování, zavazuji se dodržovat vnitřní řád školní
jídelny zveřejněný na webových stránkách nebo v písemné podobě v prostorách školní jídelny. V souladu s nařízením Evropského parlamentu
a Rady (EU) Č. 2016/679 (GDPR) a zákona č. 110/2019 Sb. beru na vědomí zpracování mnou zadaných osobních údajů. Uvedené údaje jsou
zpracovávány na základě plnění právní povinnosti (jméno a příjmení, datum narození k zařazení do kategorie strávníků) nebo z důvodu
oprávněného zájmu správce (e-mail, telefon z důvodu potřeby kontaktovat a bankovní účet pro vratky přeplatků nebo identifikaci plateb).
Současně beru na vědomí, že v případě potřeby mohou být údaje předány na základě vyžádání správním orgánům, například Krajské
hygienické stanici atd.). Beru na vědomí, že údaje budou zpracovávány po dobu využívání poskytování služeb + 12 měsíců po ukončení z
důvodu případného doložení kontrolním orgánům. Byl jsem poučen o tom, že podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR mám právo vzít
případný souhlas kdykoliv zpět písemným odvoláním souhlasu doručeným statutárnímu orgánu organizace, požadovat informaci, jaké osobní
údaje (moje nebo mého dítěte) zpracovává, požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto
nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat výmaz těchto osobních údajů, v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se
zpracováním osobních údajů obrátit se na organizaci nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů a v případě, že se budu domnívat, že
zpracování osobních údajů je v rozporu se souhlasem, mohu žádat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

V …………………………………… dne……………………

Podpis…………………………...

