Základní škola a mateřská škola Chraštice - školní jídelna
Chraštice 44, pošta Březnice, 262 72, tel.: 318 695 382, e-mail: iveta.galazova@zschrastice.cz

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA (MŠ)
KE STRAVOVÁNÍ V ŠJ CHRAŠTICE PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
Jméno a příjmení dítěte:

Dat. nar.:

Bydliště:
Přihlašuji závazně syna/dceru ke stravování ve školní jídelně při MŠ: (vybranou variantu označte křížkem
a) celodenní stravování (přesnídávka + oběd + svačina)

b) polodenní stravování (přesnídávka + oběd)

Zavazuji se stravné platit předem - nejpozději do 20. dne předcházejícího měsíce.
Stravné budu platit: (vybranou variantu označte křížkem)

hotově

inkasem

Číslo účtu, ze kterého bude platba poukazována:

Banka

Dále beru na vědomí skutečnost, že za jídla, které včas neodhlásím, bude škola požadovat doplatek do skutečné výše nákladů na jejich uvaření - tj. 65,-Kč/ 1 oběd.

Datum

Podpis zákonného zástupce

TENTO VÝTISK VRÁTIT ZPĚT!!!

Informace o zpracování osobních údajů (dále jen „Informace “)
1. Úvodní ustanovení
Tyto informace jsou zpracovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) (dále jen „Nařízení“) . Cílem těchto informací je poskytnout Subjektům
údajů a jejich zákoným zástupcům základní informace ohledně zpracování osobních údajů v rámci školního stravování.
2. Pro potřeby těchto informací se rozumí:
Správce osobních údajů
Název organizace
ŽŠ a MŠ Chraštice
IČ
68998503
Ulice + čp
Chraštice 44
Město, PSČ
Chraštice, p. Březnice 262 72
Osova odpovědná za zpracování
Jméno a Příjmení
Iveta Galážová
Kontakt
tel.: 318 695 382 či 731 411 928, nebo na e-mail: iveta.galazova@zschrastice.cz
(dále jen „Správce“), aby ve smyslu Nařízení zpracovávala tyto osobní údaje:
Jméno a Příjmení, Adresa bydliště, Datum narození, Číslo bankovního účtu
3. Účel zpracování
stravování dítěte ve školní jidelně v době pobytu dítěte ve školním zařízení
Uvedené údaje v bodu 2) je nutné zpracovat za účelem:
s tímto právním titulem:
smlouva
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA (MŠ) KE STRAVOVÁNÍ v ŠJ Chraštice pro škol.rok 2019/2020
5 let
4. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu:
Zákonného zástupce dítěte
5. Tyto údaje byly Správcem získány od:
6. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem. Pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé (kategorie příjemců osobních údajů):
a. Příjemci státní a veřejné správy na základě právní povinnosti
b. Poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací za předmětem dosažení uvedeného účelu zpracování uvedeného v bodě 2)
7. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
a. Být informován o zpracování svých Osobních údajů
b. Požadovat od správce přístup k jeho Osobním údajům
c. Na opravu poskytnutých Osobních údajů
d. Na výmaz poskytnutých Osobních údajů
e. Na omezení zpracování Osobních údajů
f. V případě pochybností o zákonném zpracování osobních údajů podat stížnost na:
Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky www.uoou.cz
8. Při zpracování osobních údajů viz. Bod 2) nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování
9. V případě, že by se Subjekt údajů (žák - jeho pávní zástupce) domníval, že dochází ke zpracování jeho Osobních údajů v rozporu s ochranou jeho soukromého
a osobního života, nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může svá výše
uvedená práva uplatnit písemně na adrese:
ŽŠ a MŠ Chraštice, Chraštice 44, 262 72 Chraštice
skola@zschrastice.cz
nebo elektronicky na adrese:
S Informací o zpracování osobních údajů jsem se seznámil/a

Datum

Podpis zákonného zástupce
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INFORMACE O STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ (MŠ 2019/2020)
Přihlášení ke stravování:
Přihlášku ke stravování vyplněnou odevzdejte obratem učitelce v MŠ, pozdější přihlášky vyřizuje p. Iveta Galážová (vedoucí školní jídelny a ekonom
školy) v kanceláři v hlavní budově školy (vedle ředitelny).
Placení obědů:
Stravné se platí vždy předem, nejpozději do 20. dne v předcházejícím měsíci. Stravné můžete platit hotově každý den od 6.30 do 9.30 hodin v kanceláři
vedoucí ŠJ Ivety Galážové (v budově ZŠ), každé úterý od 12.30 do 15.30 hodin tamtéž nebo inkasem z účtu.
Stravné za měsíc září platí všichni hotově - do 16. 9. 2019 (týká se i rodičů, kteří budou jinak platit bezhotovostně).
Platba inkasem:
Ve školním roce 2019/2020 pokračujeme v bezhotovostním platebním styku při hrazení stravného. Žádáme i další rodiče, kteří mají o tuto službu zájem,
aby si u svého bankovního účtu zřídili příkaz k inkasu na platby za stravné. U inkasa si nastavte max. hodnotu převodu 900,- Kč pro jedno dítě. Převody
jsou uskutečňovány k 20. dni v měsíci, proto je nutné, aby zůstatek na Vašem účtu byl v tento den 900,- Kč na jedno dítě. První inkaso bude k 20. září za
stravné na říjen. Platba za školné 500,-Kč placená inkasem se sčítá, tím si navyšte limit stravné a školné celkem 1.400,- Kč.
Jak zřídit úhradu inkasem?
1) Zajít do své banky ( je možné využít i internetové bankovnictví) a zadat „svolení k inkasu" ze svého účtu ve prospěch účtu ZŠ a MŠ Chraštice vedeného
u ČSOB číslo 195785804 kód banky 0300 s měsíčním limitem 900,- Kč, žádná platba by neměla tuto částku překročit. Při platbě za více dětí si tuto částku
2) Předat číslo svého účtu a jméno banky do školy paní I.Galážové.
3) Inkaso bude provedeno k 20. dni každého měsíce.
4) Platba následujícího měsíce bude snížena o odhlášená jídla v předešlém měsíci.
5)Na konci školního roku budou dětem, které končí docházku, vráceny přeplatky za červen na
účet a ostatním se odečtou v platbě za září dalšího školního roku.
6) K bezproblémovému provedení inkasa je třeba mít na účtu k uvedenému datu dostatečnou
finanční částku.
Pozor! Neuvádějte žádný variabilní symbol !
Odhlašování stravného:
Stravné se odhlašuje nejpozději 3 dny předem, pouze v případě již výše zmíněné neplánované nepřítomnosti - tj. onemocnění, je možné oběd odhlásit
ještě ráno do 7.30 hodin buď osobně v kanceláři, telefonicky (tel.: 318 695 382 či 731 411 928) nebo na e-mail: iveta.galazova@zschrastice.cz
Včas odhlášené obědy+svačiny nebudou započítány a již zaplacený poplatek bude následující měsíc odečten.
Obědy+svačiny, které nestihnete včas odhlásit, si můžete první den neplánované nepřítomnosti vyzvednout do vlastních přinesených nádob v době
vydávání jídla (11.15-13.30 h.) po předchozím nahlášení vedoucí ŠJ.
POZOR!
Nevyzvednuté či včas neodhlášené obědy propadají a může být požadováno doplacení do skutečné výše nákladů na uvaření!
Cena za stravu:
Podle vyhlášky č.107/2005 Sb. o školním stravování má každý každé dítě v MŠ nárok na dotovaný oběd za cenu finančního normativu (tzn., že rodič
hradí pouze cenu surovin a zbylé náklady tj. mzdové a provozní - např. energie, mycí prostředky atd. jsou dotovány). Tento nárok na dotovaný oběd má
dítě pouze v době jeho pobytu ve školském zařízení. V případě, že rodič při nepřítomnosti dítěte stravu včas neodhlásí, je povinen nahradit
celkovou cenu oběda tj. všechny náklady, které byly vynaložené na jeho uvaření. Pro rok 2019 je skutečná kalkulace nákladů na 1 oběd 65,-Kč.
Výjimkou je první den neplánované nepřítomnosti tzn. nemoci, která se podle vyhlášky považuje za pobyt ve školském zařízení.
Finanční normativy na nákup potravin v ŠJ pro školní rok 2019/2020
strávníci v MŠ: nar. 1.9.2013 a později:
přesnídávka
oběd
svačina

8,00 Kč

celodenní stravné

36,00 Kč

20,00 Kč

polodenní stravné

28,00 Kč

9,00 Kč

celodenní stravné

39,00 Kč

21,00 Kč

polodenní stravné

30,00 Kč

8,00 Kč

strávníci v MŠ: nar. 31.8.2013 a dříve:
přesnídávka
oběd
svačina

9,00 Kč
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Základní škola a mateřská škola Chraštice - školní jídelna
Chraštice 44, pošta Březnice, 262 72, tel.: 318 695 382, e-mail: iveta.galazova@zschrastice.cz

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA (MŠ)
KE STRAVOVÁNÍ V ŠJ CHRAŠTICE PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
Jméno a příjmení dítěte:

Dat. nar.:

Bydliště:
Přihlašuji závazně syna/dceru ke stravování ve školní jídelně při MŠ: (vybranou variantu označte křížkem
a) celodenní stravování (přesnídávka + oběd + svačina)

b) polodenní stravování (přesnídávka + oběd)

Zavazuji se stravné platit předem - nejpozději do 20. dne předcházejícího měsíce.
Stravné budu platit: (vybranou variantu označte křížkem)

hotově

inkasem

Číslo účtu, ze kterého bude platba poukazována:

Banka

Dále beru na vědomí skutečnost, že za jídla, které včas neodhlásím, bude škola požadovat doplatek do skutečné výše nákladů na jejich uvaření - tj. 65,-Kč/ 1 oběd.
Podpis zákonného zástupce

Datum

TENTO VÝTISK SI PONECHTE

Informace o zpracování osobních údajů (dále jen „Informace “)
1. Úvodní ustanovení
Tyto informace jsou zpracovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) (dále jen „Nařízení“) . Cílem těchto informací je poskytnout Subjektům
údajů a jejich zákoným zástupcům základní informace ohledně zpracování osobních údajů v rámci školního stravování.
2. Pro potřeby těchto informací se rozumí:
Správce osobních údajů
Název organizace
IČ
Ulice + čp
Město, PSČ

ŽŠ a MŠ Chraštice
68998503
Chraštice 44
Chraštice, p. Březnice 262 72

Osova odpovědná za zpracování
Jméno a Příjmení
Iveta Galážová
Kontakt
tel.: 318 695 382 či 731 411 928, nebo na e-mail: iveta.galazova@zschrastice.cz
(dále jen „Správce“), aby ve smyslu Nařízení zpracovávala tyto osobní údaje:
Jméno a Příjmení, Adresa bydliště, Datum narození, Číslo bankovního účtu
3. Účel zpracování
stravování dítěte ve školní jidelně v době pobytu dítěte ve školním zařízení
Uvedené údaje v bodu 2) je nutné zpracovat za účelem:
s tímto právním titulem:
smlouva
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA (MŠ) KE STRAVOVÁNÍ v ŠJ Chraštice pro škol.rok 2019/2020
5 let
4. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu:
Zákonného zástupce dítěte
5. Tyto údaje byly Správcem získány od:
6. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem. Pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé (kategorie příjemců osobních údajů):
a. Příjemci státní a veřejné správy na základě právní povinnosti
b. Poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací za předmětem dosažení uvedeného účelu zpracování uvedeného v bodě 2)
7. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
a. Být informován o zpracování svých Osobních údajů
b. Požadovat od správce přístup k jeho Osobním údajům
c. Na opravu poskytnutých Osobních údajů
d. Na výmaz poskytnutých Osobních údajů
e. Na omezení zpracování Osobních údajů
f. V případě pochybností o zákonném zpracování osobních údajů podat stížnost na:
Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky www.uoou.cz
8. Při zpracování osobních údajů viz. Bod 2) nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování
9. V případě, že by se Subjekt údajů (žák - jeho pávní zástupce) domníval, že dochází ke zpracování jeho Osobních údajů v rozporu s ochranou jeho soukromého
a osobního života, nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může svá výše
uvedená práva uplatnit písemně na adrese:
ZŠ a MŠ Chraštice, Chraštice 44, 262 72 Chraštice
skola@zschrastice.cz
nebo elektronicky na adrese:
S Informací o zpracování osobních údajů jsem se seznámil/a

Datum

Podpis zákonného zástupce
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INFORMACE O STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ (MŠ 2019/2020)
Přihlášení ke stravování:
Přihlášku ke stravování vyplněnou odevzdejte obratem učitelce v MŠ, pozdější přihlášky vyřizuje p. Iveta Galážová (vedoucí školní jídelny a ekonom
školy) v kanceláři v hlavní budově školy (vedle ředitelny).
Placení obědů:
Stravné se platí vždy předem, nejpozději do 20. dne v předcházejícím měsíci. Stravné můžete platit hotově každý den od 6.30 do 9.30 hodin v kanceláři
vedoucí ŠJ Ivety Galážové (v budově ZŠ), každé úterý od 12.30 do 15.30 hodin tamtéž nebo inkasem z účtu.
Stravné za měsíc září platí všichni hotově - do 16. 9. 2019 (týká se i rodičů, kteří budou jinak platit bezhotovostně).
Platba inkasem:
Ve školním roce 2019/2020 pokračujeme v bezhotovostním platebním styku při hrazení stravného. Žádáme i další rodiče, kteří mají o tuto službu zájem,
aby si u svého bankovního účtu zřídili příkaz k inkasu na platby za stravné. U inkasa si nastavte max. hodnotu převodu 900,- Kč pro jedno dítě. Převody
jsou uskutečňovány k 20. dni v měsíci, proto je nutné, aby zůstatek na Vašem účtu byl v tento den 900,- Kč na jedno dítě. První inkaso bude k 20. září za
stravné na říjen. Platba za školné 500,-Kč placená inkasem se sčítá, tím si navyšte limit stravné a školné celkem 1.400,- Kč.
Jak zřídit úhradu inkasem?
1) Zajít do své banky ( je možné využít i internetové bankovnictví) a zadat „svolení k inkasu" ze svého účtu ve prospěch účtu ZŠ a MŠ Chraštice vedeného
u ČSOB číslo 195785804 kód banky 0300 s měsíčním limitem 900,- Kč, žádná platba by neměla tuto částku překročit.(stravné) Při platbě za více dětí si
tuto částku vynásobte.Školné 500,-Kč tj. max. 1400,-Kč školné a stravné.
2) Předat číslo svého účtu a jméno banky do školy paní I.Galážové.
3) Inkaso bude provedeno k 20. dni každého měsíce.
4) Platba následujícího měsíce bude snížena o odhlášená jídla v předešlém měsíci.
5)Na konci školního roku budou dětem, které končí docházku, vráceny přeplatky za červen na
účet a ostatním se odečtou v platbě za září dalšího školního roku.
6) K bezproblémovému provedení inkasa je třeba mít na účtu k uvedenému datu dostatečnou
finanční částku.
Pozor! Neuvádějte žádný variabilní symbol !
Odhlašování stravného:
Stravné se odhlašuje nejpozději 3 dny předem, pouze v případě již výše zmíněné neplánované nepřítomnosti - tj. onemocnění, je možné oběd odhlásit
ještě ráno do 7.30 hodin buď osobně v kanceláři, telefonicky (tel.: 318 695 382 či 731 411 928) nebo na e-mail: iveta.galazova@zschrastice.cz
Včas odhlášené obědy+svačiny nebudou započítány a již zaplacený poplatek bude následující měsíc odečten.
Obědy+svačiny, které nestihnete včas odhlásit, si můžete první den neplánované nepřítomnosti vyzvednout do vlastních přinesených nádob v době
vydávání jídla (11.15-13.30 h.) po předchozím nahlášení vedoucí ŠJ.
POZOR!
Nevyzvednuté či včas neodhlášené obědy propadají a může být požadováno doplacení do skutečné výše nákladů na uvaření!
Cena za stravu:
Podle vyhlášky č.107/2005 Sb. o školním stravování má každý každé dítě v MŠ nárok na dotovaný oběd za cenu finančního normativu (tzn., že rodič
hradí pouze cenu surovin a zbylé náklady tj. mzdové a provozní - např. energie, mycí prostředky atd. jsou dotovány). Tento nárok na dotovaný oběd má
dítě pouze v době jeho pobytu ve školském zařízení. V případě, že rodič při nepřítomnosti dítěte stravu včas neodhlásí, je povinen nahradit
Finanční normativy na nákup potravin v ŠJ pro školní rok 2019/2020
strávníci v MŠ: nar. 1.9.2013 a později:
přesnídávka
oběd
svačina

8,00 Kč

celodenní stravné

36,00 Kč

20,00 Kč

polodenní stravné

28,00 Kč

9,00 Kč

celodenní stravné

39,00 Kč

21,00 Kč
9,00 Kč

polodenní stravné

30,00 Kč

8,00 Kč

strávníci v MŠ: nar. 31.8.2013 a dříve:
přesnídávka
oběd
svačina
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