Stravování
Základní informace
tel: 380 425346, 380 425349, e-mail: pavlina.nemeckova@tgmpisek.cz

Vážení rodiče,
vyplněnou část přihlášky na stravné odevzdejte v kanceláři ŠJ.
Na stravování jsou přihlášeni pouze žáci, kteří mají zaplacené stravné dopředu.
Žáci ZŠ si musí zakoupit čip, jehož cena je 122,00 Kč (v průběhu roku se může měnit). Ztrátu čipu je
nutné neprodleně nahlásit v kanceláři ŠJ, jinak může dojít k jeho zneužití, za které škola nezodpovídá.
V souladu s vyhláškou 107/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů jsou žáci (děti) zařazeni do
finančních normativů podle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce (1.9. – 31.8.).
Cena obědů je stanovena takto:
strávníci 7 – 10 let
oběd 32 Kč
strávníci 11 – 14 let
oběd 34 Kč
strávníci 15 a více let
oběd 36 Kč
Přihlášky a odhlášky obědů se provádí den předem do 1400 hod v kanceláři ŠJ nebo prostřednictvím
https://www.strava.cz/strava/Stravnik/Prihlaseni (nejdéle do 1330 hod pracovního dne předcházejícího dni,
na který je přihláška/odhláška činěna).

---------------------- Vyplňte, prosíme, hůlkovým písmem, oddělte a odevzdejte v kanceláří ŠJ.------------------

Přihláška ke stravování
(Tato přihláška, pokud ji nezrušíte v kanceláři ŠJ, bude platit po celou dobu docházky Vašeho dítěte do základní školy.)

Jméno a příjmení dítěte: ……………………………………………………., narozeno: …………………
Bude se stravovat od ……………………..
o Byl/-a jsem seznámen/-a s vnitřním řádem školní jídelny, který je umístěn na
http://zstgmpisek.cz/sj.htm a v prostorách školní jídelny.
o Správce je povinen poskytnout subjektu údajů informace o zpracování osobních údajů dle článku 13
Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679. Informační povinnost činí správce
prostřednictvím Zásad ochrany osobních údajů, které mně byly předloženy a jsou dostupné na
webových stránkách Správce (http://www.zstgmpisek.cz/gdpr.htm) a na vyžádání u kompetentních
zaměstnanců Správce.
o Svým podpisem potvrzuji, že mi byly poskytnuty informace o zpracování mých osobních údajů a
osobních údajů mého dítěte ve smyslu čl. 13 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679,
zveřejněné správcem způsobem uvedeným ve větě první, předané zaměstnancem správce mé osobě
tímto způsobem.
V ………………………….. dne …………………..
Podpis zákonného zástupce: ………………….…………………………

