Základní škola, Brno, Labská 27
příspěvková organizace, Labská 27, 625 00 Brno; 547 223 475
PŘIHLÁŠKA KE ŠKOLNÍMU STRAVOVÁNÍ
Příjmení a jméno dítěte, žáka: ___________________________________ třída: ______________________________
Datum narození:__________________________________________________________________________________
Přihlašované období: ______________________________________________________________________________
Telefon zákonného zástupce: _______________________ emailová adresa:___________________________________
Číslo bankovního spojení ________________________ kód banky _____________________

Potvrzuji správnost údajů a zavazuji se oznámit písemně jakoukoliv změnu týkající se stravování, zavazuji se dodržovat řád školní jídelny zveřejněný na
www stránkách. V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) Č. 2016/679 (GDPR) 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 doručený 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.

___________________________
datum

_____________________________
podpis zákonného zástupce

............................................................................................................................. ............................................................................................... ......
Zde odstřihněte

INFORMACE PRO RODIČE
Ke stravování budou strávníci přijati na základě řádně vyplněné přihlášky. Stravné musí být uhrazeno vždy dopředu. Strávníci
si mohou vybrat ze dvou druhů jídel. Po zaplacení stravného má strávník automaticky přihlášené obědy číslo jedna. Odhlášky
a změny lze provádět den předem do 12 hodin.
Dle vyhlášky č.107/2005 Sb., o školním stravování, jsou žáci zařazováni do stravovacích kategorií podle věku, kterého
dosáhnou v daném školním roce a to od 1. 9. do 31. 8. následného roku. Finanční normy na potraviny ( cena oběda)
u jednotlivých kategorií mohou být během školního roku upraveny vzhledem ke zvyšování cen potravin.
CENY OBĚDŮ A NORMA MASA V SYROVÉM STAVU
Kategorie
7-10 let
11-14 let
15 a více let
cizí strávníci

Stravné dotované
23,- Kč
25,- Kč
27,- Kč

Stravné v době nemoci žáka
44,- Kč
46,- Kč
48,- Kč
48,- Kč

Gramáž masa
0,06 kg
0,07 kg
0,09 kg
0,09 kg

Dle zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
a vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, má dítě nárok odebírat dotované školní stravování pouze v době pobytu
ve škole. V době nemoci má dítě nárok na oběd pouze první den nemoci, další dny je nutno odhlásit. Pokud strávník odebírá
stravu v době nepřítomnosti ve škole, musí uhradit plnou cenu obědů (tzn. včetně režijních a mzdových nákladů).
ZPŮSOBY PLATBY:
1. Hotově – je možno platit na přepážce u školní jídelny v úřední hodiny, které jsou uvedeny níže.
2. Trvalým příkazem – číslo bankovního účtu školní jídelny : 41238621/0100. Při platbě bankou je nutné uvést
variabilní symbol strávníka, který zjistíte na uvedených kontaktech. Při změně čísla Vašeho účtu Vás žádáme
o nahlášení. Prosíme rodiče, aby zadali trvalý příkaz pro daný školní rok od srpna do května.
Žádáme rodiče, aby si zřídili trvalý příkaz a předešli tak nepříjemnostem s pozdní platbou. Platby bankou je vhodné zadávat
k 15. dni v měsíci na měsíc následující.

Ke stravování je nutné zakoupit stravovací čip á 100,- Kč, který strávníkům slouží k legitimaci při výdeji oběda, ale také
při platbě stravného hotovostně a při provádění změn na terminálu. Čip je spotřební zboží, na který se vztahuje dvouletá
záruční doba. Při jeho ztrátě nebo znehodnocení si musí strávník zakoupit čip nový a to do pěti pracovních dnů.
VYÚČTOVÁNÍ PŘEPLATKŮ:
Strávníkům platícím trvalým příkazem se přeplatky vyšší než 200,- Kč vrací na Váš účet po ukončení školního roku.
V případě dřívějšího ukončení stravování nebo na požádání rodičů se vyplácí přeplatky kdykoliv dle osobní domluvy. Žáci,
kteří končí školní docházku úplně (žáci 9. tříd a oktávy) si musí přeplatky vyzvednout do tří pracovních dnů po ukončení.
Všechny ostatní přeplatky se převádějí na další školní rok.
PROVÁDĚNÍ ZMĚN:
Obědy se musí přihlásit nebo odhlásit nejpozději den předem na den následující a to nejpozději do 12 hodin. Lze tak učinit
u přepážky před jídelnou, telefonicky, zanecháním vzkazu na telefonním záznamníku nebo zasláním e-mailu. U posledních
dvou variant prosíme o uvedení jména, příjmení a třídy strávníka včetně přesného vymezení období, které chcete odhlásit nebo
přihlásit.
INTERNETOVÉ OBJEDNÁVÁNÍ OBĚDŮ:
Pokud chcete provádět změny elektronicky, je zapotřebí se přihlásit na web:
http://strav.nasejidelna.cz/0132/faces/login.jsp

Přihlašovací jméno i heslo se skládá z prvních pěti písmen příjmení + evidenční číslo (VS).
Např. Novotný Josef má evidenční číslo 53 – přihlašovací jméno je novot53. VS vám sdělíme na požádání. Přes internet,
stejně tak na terminálu u jídelny se lze přihlašovat pouze čtrnáct dní předem.
OTVÍRACÍ DOBA – VÝDEJ OBĚDŮ

KONTAKTY

Pro cizí strávníky

11.15 - 11.35

Evidence stravného

547223475

Pro žáky a zaměstnance školy

11.35 – 14.00

Kancelář vedoucí školní jídelny

547353417

Úřední hodiny stravenkářky

7.30 – 7.55
11.15 – 13.00

E-mail

jidelna.zslabska@volny.cz

