Přihláška ke stravování do školní jídelny Základní školy a Mateřské školy Vyšší Brod
Přihlašuji svou dceru/svého syna od školního roku ………………….
jméno a příjmení:

datum narození:

třída v uvedeném školním roce:

telefon rodičů nebo zákonného zástupce:

způsob platby:

číslo účtu rodičů nebo zákonného zástupce:

dítě se bude stravovat denně /zakroužkujte výběr/:

v případě neprav.stravování zakroužkujtete stravovací dny

ANO - NE

PO - ÚT - ST - ČT - PÁ

ke stravování ve jmenované školní jídelně a zároveň se zavazuji dodržovat termíny a povinnosti
vyplývající z vnitřního řádu školní jídelny. Mám možnost se s ním seznámit ve školní jídelně,
u vedoucí ŠJ, u ředitelky školy nebo na www.zsvyssibrod.cz
V případě jakékoliv změny (telefonního číslo, číslo účtu, apod.) oznámím tuto skutečnost co
nejdříve vedoucí ŠJ.

Správce Vašich osobních údajů:
Základní škola a Mateřská škola Vyšší Brod, se sídlem Náměstí 58, 382 73 Vyšší Brod, IČ 600 84 391
Zpracování osobních dat:
Vplněním údajů na přihlášce ke stravování se školní jídelna základní školy stává správcem těchto Vašich
osobních údajů: číslo bankovního účtu a telefonní spojení zákonného zástupce, jméno, příjmení, datum
narození a třída žáka. Tyto údaje budou zpracovávány za účelem evidence plateb na stravování ve školní
jídelně a budou evidovány 6 let od data posledního záznamu.
Dodatek ke zpracování
Podpisem souhlasím, z titulu zákonného zástupce, se zpracováním osobních údajů nezletilé osoby.

………………………………………
datum

..………........……………………………
podpis zákonného zástupce

Vaše práva
Můžete vznést námitku proti tomuto zpracování, stejně jako můžete požadovat opravu udaných osobních údajů,
požádat o sdělení, jaké osobní údaje o vás evidujeme, případně požádat o výmaz osobních údajů, bude-li to možné.
Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí
založeného výhradně na tomto rozhodování. V případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním některého
z osobních údajů, informujeme Vás, že tento souhlas můžete v budoucnu kdykoli odvolat a je povinností dodavatele
tento údaj následně vymazat a dále jej nezpracovávat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování,
vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Vaším právem je podat stížnost dozorovému úřadu
(Úřad na ochranu osobních údajů) proti tomuto zpracování. Se svými žádostmi se můžete obracet na
e-mail skola@zsvyssibrod.cz nebo na sídlo naší společnosti: Základní škola a Mateřská škola Vyšší Brod, Náměstí
58, 382 73 Vyšší Brod.

Základní škola a Mateřská škola Vyšší Brod využívá Pověřence pro ochranu osobních dat pro zvýšení dohledu
a kontroly nad zpracovávanými osobními údaji.
Kontaktní údaje na pověřence: Romana Sabó, tel.: 724 687 687, e-mail: romana.sabo@advisoryservice.eu

Stručné informace z vnitřního řádu školní jídelny
přihláška ke stravování je pro žáky povinná
výši stravného určuje aktuální ceník uvedený ve vnitřním řádu školní jídelny
stravné se platí dopředu, způsoby úhrady:
*inkaso z běžného účtu

klienti všech bankovních ústavů

ve prospěch účtu 4321090287/0100

*hotovostní platba
bezhotovostní platby - první úhradu stravného inkasuje vedoucí ŠJ v posledním srpnovém týdnu,
v následujících měsících jsou platby provedeny v druhé polovině měsíce, termín vrácení přeplatků
z června je do 10. 7.
hotovostní platby - úhradu stravného na září je nutné provést v posledním srpnovém týdnu,
v následujících měsících je nutné platbu provádět do konce měsíce na následující měsíc, termín vrácení
přeplatků z června je do 30. června
čip - jeho cena je 100,-Kč (vratná kauce), lze jej zakoupit u vedoucí ŠJ, strávník se jím prokazuje při
odběru každého oběda,
- v případě jeho ztráty nebo poškození má strávník povinnost si zakoupit nový čip, při náhodném
zapomenutí se strávník před obědem obrátí na ved. ŠJ a ta mu umožní si objednaný oběd odebrat
jídelní lístky jsou k dispozici na 14 dní dopředu a jsou sestavovány podle zásad zdravé výživy
výběr pokrmu č. 2 je umožněn vždy, když je pokrm č. 1 sladký, v případě zájmu strávníka o tuto změnu
je nutné, aby si ji sám provedl nejpozději do čtvrtka 14:00h předešlého týdne
odhlašování obědů - nejpozději den předem do 14:00h, v případě onemocnění dítěte mají rodiče
možnost si oběd první den nemoci odnést ve vlastním jídlonosiči a na další dny je jejich povinností své
dítě odhlásit (zák.561/2004Sb.),
- odhlašování je možné provádět osobně nebo telefonicky u vedoucí ŠJ nebo pomocí čipu
u objednávkového terminálu umístěného u kanceláře vedoucí ŠJ nebo přes internet (podrobnější
informace podá na vyžádání vedoucí ŠJ),
- poslední možnost odhlašování obědů na červen je 25. 6., v případě nemoci po tomto datu si strávníci
mohou ve vlastním jídlonosiči mimořádně odnášet obědy domů do konce školního roku,
- v případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo ukončení stravování ve školní jídelně má strávník povinnost
tuto skutečnost oznámit vedoucí ŠJ, aby se předešlo zbytečnému účtování a následně i platbě obědů

výdejové časy pro rodiče, kteří si první den nemoci dítěte odebírají oběd v jídlonosiči:
PO až PÁ

10:45 – 11:20

navíc PO, ST, PÁ

13:00 – 13:10

12:00 – 12:20

- všechny připomínky a názory, které by vedly k větší spokojenosti strávníků, můžete předkládat osobně
a telefonicky vedoucí ŠJ nebo vhazovat do schránky, která je umístěna v jídelně
úřední hodiny vedoucí ŠJ:

denně 7:00 – 8:00 hod.

11:00 – 14:00 hod.

kontakty: telefon ŠJ 721 120 707, e–mail ŠJ jidelna@zsvyssibrod.cz , web ZŠ www.zsvyssibrod.cz
Hryzáková Iarošová Eva
vedoucí ŠJ Vyšší Brod

