Přihláška ke školnímu stravování
Základní škola Bruntál, Cihelní 6, 792 01 Bruntál, IČ: 661 45 309
www.zscihelni.cz
tel.: 554 773 069
e-mail: jidelna@zscihelni.cz
Jméno a příjmení:…………………………………………………………………… Třída:…….............
Školní rok:…………………………………. Dietní stravování:

ANO

NE

Datum narození:………………………………
ŠKOLA: ZŠ Cihelní

ZŠ Amos

MŠ U Rybníka

MŠ Moravskoslezský Kočov

Cizí

Zaměstnanec

Zákonný zástupce:…………………………………………………………………. Telefon:…………………………………
Číslo účtu:……………………………………………………………………………… Kód banky:………………………..
Název majitele účtu:…………………………………………………….. E-mail:…………………………………………………………………………………
Byl/a jsem seznámen/a se zněním Vnitřního řádu ŠJ, který je zveřejněn na www.zscihelni.cz a v prostorách ŠJ. Potvrzuji
správnost údajů uvedených v přihlášce a zavazuji se oznámit jakoukoliv změnu týkající se stravování (zejména změnu č. účtu)
Rodiče dávají svůj souhlas Základní škole Bruntál, Cihelní 6 – školní jídelně, k tomu, aby zpracovávala a evidovala osobní údaje a
osobní citlivé údaje jejich dítěte ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění a
zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel v platném znění. Souhlas poskytuji na zákonem stanovenou dobu, po kterou se tato
dokumentace ve školní jídelně povinně archivuje. Souhlas poskytují pouze uvedené škole, která bez zákonem stanovených
případů nesmí tyto osobní a citlivé osobní údaje poskytnout dalším osobám. Rodiče byli poučeni o právech podle zákona č.
101/2000 Sb., zejména o svém právu tento souhlas kdykoli odvolat, a to i bez udání důvodů. Všichni mají právo na ochranu
osobních údajů svých i svých dětí dle Nařízení EP a Rady EU 2016/679 a dle Vnitřní směrnice školy o GDPR.

V Bruntále dne………………………………………….
Podpis zákonného zástupce…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ceny stravného ve školním roce 2021/2022
I. kategorie 7-10 let
27,- Kč (měsíční záloha 600,-Kč)
II. kategorie 11-14 let
29,- Kč (měsíční záloha 640,-Kč)
II. kategorie 15 a více let
32,- Kč (měsíční záloha 710,-Kč)
MŠ 3-6 let celodenní
39,- Kč (měsíční záloha 860,-Kč)
polodenní
31,- Kč (měsíční záloha 690,-Kč)
MŠ 7 let celodenní
40,- Kč (měsíční záloha 880,-Kč)
polodenní
32,- Kč (měsíční záloha 710,-Kč)
Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosáhnou věku (tj. od 1. 9. 2021 – 31. 8. 2022).
Platba na září musí být uhrazena nejpozději do 25. 8. 2021.
Placení stravného:



bezhotovostně na č. účtu školy: 153456420/0300 VS: bude přidělen po odevzdání přihlášky (platí po celou dobu
školní docházky)
Zálohy musí být připsány na účet školy do 25. dne v měsíci na následující měsíc. Noví strávníci (nástup do školy)
provádějí první platbu hotovostně (zároveň se zakoupením čipu) ve školní jídelně po odevzdání přihlášky ke stravování
vždy v posledním týdnu hlavních prázdnin. Vyúčtování přeplatků je prováděno vždy k 30. 6. kalendářního roku a
poukazováno na účty rodičů do 31. 7.

Odhlašování a přihlašování stravy: každý se přihlašuje a odhlašuje sám, pro obě možnosti platí denně do 12:00 hodin na
následující den (mimo MŠ).


Internet: www.strava.cz (přihlašovací údaje jsou zasílány rodičům na emailovou adresu po odevzdání přihlášky ve
školní jídelně): Zařízení: 7361

