ZŠ a MŠ J. A. Komenského Nivnice, příspěvková organizace, Komenského 101, 687 51 Nivnice

Informace pro strávníky školní jídelny – žáci ZŠ
Zákonní zástupci si pečlivě přečtou informace a vyplní přihlášku ke stravování.
Placení stravného probíhá:
a) bezhotovostně – převodem z Vašeho účtu formou inkasa:
 nutné zřídit souhlas s inkasem na dobu neurčitou - ne trvalý příkaz (bez variabilního symbolu)
 č. účtu školy 1541301329 / 0800
 vždy k 15. dni v měsíci bude provedena srážka
 při neprovedení platby musí být stravné uhrazeno hotově ve ŠJ, a to nejpozději do 30. dne měsíce
 změnu čísla Vašeho účtu nebo banky musíte nahlásit vedoucí ŠJ
b) v hotovosti – do posledního dne v měsíci.
Všichni strávníci musí nejpozději do posledního pracovního dne v srpnu odevzdat vyplněnou „Přihlášku
ke stravování“. Oběd na září budou mít přihlášeni jen strávníci s odevzdanou přihláškou. Noví zájemci o platbu
inkasem dodají Potvrzení bankovního domu.
Odhlašování – strava se odhlašuje předem nejpozději do 14:30 h na dny následující:
(Jedná se o předem známou nepřítomnost např. objednané návštěvy u lékaře - rovnátka, zubař, očkování aj.)
 elektronicky na www.strava.cz (podrobnosti jsou sděleny při prodeji čipu u vedoucí ŠJ)
 e-mailem: jidelna@zsnivnice.cz (rozhodující pro odhlášení stravy je čas doručení e-mailu)
 telefonicky na tel. 572 693 177 nebo osobně
– strava se odhlašuje od 14:30 h do 7:30 h jen v případě náhlé nemoci:
 e-mailem: jidelna@zsnivnice.cz (rozhodující je čas doručení e-mailu, je nutno uvést jako důvod nemoc)
 telefonicky na tel. 572 693 177 nebo osobně
Žák se může stravovat v zařízení školního stravování pouze v době pobytu ve škole (Vyhl. MŠMT ČR 107/2005
Sb., o školním stravování). První den nemoci má žák nárok na dotovanou stravu, zákonný zástupce si oběd může
vyzvednout do jídlonosiče. Pokud v dalších dnech nepřítomnosti nebude strava odhlášena, počítá se cena oběda
včetně ostatních nákladů. Neodhlášený oběd se musí uhradit v plné výši bez dotace. Na období školních prázdnin,
příp. ředitelského volna, jsou obědy odhlašovány automaticky.
Pokrm je určen k přímé spotřebě bez skladování. Ceny za stravné a další pokyny jsou uvedeny ve Vnitřním řádu ŠJ,
který je dostupný na školním webu a na nástěnce ve škole. V případě nejasností volejte vedoucí ŠJ tel. 572 693 177.
V Nivnici
PhDr. Šárka Mikesková, ředitelka školy
Vyplnění přihlášky ke stravování: Pokud žák chodí na obědy denně – do přihlášky napište ANO. Pokud žák trvale
některý den nechodí – tento den v přihlášce přeškrtněte. Všechny změny ve vyplněné přihlášce hlaste vedoucí ŠJ,
trvalé změny musí podepsat zákonný zástupce žáka.
zde odstřihněte

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přihláška ke stravování pro školní rok 2018/2019
Jméno a příjmení žáka …………………....………………………………………………………….……….
Bydliště ……………………………………………………………………………………………………….
Třída ve školním roce 2018/2019…………………………. Datum narození………………….……….…….
Způsob platby stravného (nehodící se škrtněte)

HOTOVĚ

BEZHOTOVOSTNĚ

Bankovní účet (povolení k inkasu) ………………………………………………………………………
Odebírání stravy:
DENNĚ
pondělí

úterý

středa

čtvrtek

pátek

V souladu s EU nařízení GDPR (ochrana osobních údajů) zpracováváme Vaše údaje pro potřebu evidence školního stravování. Údaje jsou
zpracovávány po celou dobu přihlášení ke stravování a v souladu se spisovým a skartačním řádem. Během této doby máte právo na přístup,
opravu, výmaz (po uplynutí zákonné lhůty spisového a skartačního řádu), právo být zapomenut, právo na omezení zpracování, přenositelnost
údajů a můžete vznést námitku. Svým podpisem souhlasím s používáním osobních dat za účelem vedení evidence ke školnímu stravování. O svých
právech jsem byl náležitě obeznámen.

Potvrzuji seznámení se s podmínkami školního stravování a Vnitřním řádem školní jídelny. Potvrzuji správnost údajů a zavazuji
se oznámit jakoukoliv změnu týkající se stravování. Dále souhlasím, že výše uvedené údaje mohou být školní jídelnou
zpracovávány v souladu s právními předpisy.

Datum a podpis zákonného zástupce ………………………………………………………..………………..
Telefon ……………………..……….

E-mail ………………………………………………………….

