Informace o stravování ve školní jídelně ZŠ a MŠ J. A. Komenského Brandýs nad Orlicí
(platí od 1. 1. 2021)
Žák se přihlašuje ke stravování ve školní jídelně vždy při nástupu do MŠ nebo ZŠ. Variabilní
symbol a čip (záloha 122,- Kč) si vyzvedněte 10 dní před začátkem stravování u vedoucí školní
jídelny. Platbu za stravné posílejte na náš účet 115-8176320207/0100 (vždy nejméně 10 dní před
objednáním obědů). Strávník může písemně požádat vedoucí ŠJ o navrácení přebytku peněz
ze stravovacího účtu. Žádost najdete na internetových stránkách naší školy.
Kontakt na ŠJ:
telefon: 465 544 284

mail: zsbrandys.jidelna@seznam.cz

http://www.zsmsbrandysno.cz

V Brandýse nad Orlicí 1. 1. 2021
Monika Padrtková, vedoucí ŠJ
Mgr. Miloslav Dušek, ředitel
……………………………………………………………………………………………………….

Přihláška ke stravování ve školní jídelně ZŠ a MŠ J. A. Komenského Brandýs nad Orlicí
Příjmení a jméno: ………………………………………..
Škola: MŠ
ZŠ
Adresa bydliště: ……………………………………………………………….
Číslo účtu :……………………… kód banky ……………. Datum narození:………………..
Číslo telefonu zákonného zástupce:………………………………………………
e-mail zákonného zástupce: ………………………………….. Začátek stravování: ………………
Datum: ……………………….

Podpis zákonného zástupce: ……………………..

Souhlas
Dávám svůj souhlas Základní škole a mateřské škole J. A. Komenského Brandýs nad Orlicí k tomu, aby zpracovávala
a evidovala osobní údaje a osobní citlivé údaje včetně rodného čísla (také čísla účtu) mého dítěte ve smyslu nařízení EU
679/2016 ze dne 27. 4. 2016, obecné nařízení na ochranu osobních údajů, a zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel
a rodných číslech v platném znění. Svůj souhlas poskytuji pro účely vedení povinné dokumentace školy podle zákona
č. 561/2004 Sb. školského zákona v platném znění. Souhlas poskytuji na celé období školní docházky mého dítěte na této
škole a na zákonem stanovenou dobu, po kterou se tato dokumentace na škole povinně archivuje. Souhlas poskytuji pouze
uvedené škole, která bez zákonem stanovených případů nesmí tyto osobní a citlivé osobní údaje poskytnout dalším osobám
a úřadům. Byl jsem poučen o právech podle nařízení EU 679/2016 ze dne 27. 4. 2016, zejména o svém právu tento souhlas
kdykoli odvolat, a to i bez udání důvodů.

V _______________________ dne ___________ 20______

podpis zákonného zástupce:

