Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní zkoušky Znojmo, příspěvková organizace
INFORMACE O POSKYTOVANÝCH SLUŽBÁCH ŠKOLNÍ JIDELNY
Školní jídelna poskytuje celodenní stravování žákům věkové kategorie 11-14 let a 14-18 let v rámci hmotného zabezpečení žáků § 122 školského zákona
č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Řídí se vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, stanovenými výživovými normami a finančním
limitem na nákup potravin.
Denní finanční limit na potraviny-oběd
Celodenní strava

Věková kategorie11-14let – 25Kč, věková kategorie15 a více let – 27Kč
Snídaně 15Kč, přesnídávka 12Kč , oběd 27Kč, svačina 8Kč, večeře 19Kč=81Kč, II večeře 11Kč

Výdej snídaní 6:30- 7:30 hodin výdej obědů 11:00 – 14:45 hodin výdej večeří 17:15 – 18:00 hodin
Každý žák přihlášený ke stravování má právo odebírat 1 jídlo denně za výše uvedenou cenu, která je dotovaná státním rozpočtem.
V době nepřítomnosti žáka ve škole není nárok na poskytování dotovaného stravování. Je povinností žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka, aby
ihned informovali jídelnu o odhlášení stravy. Prosím odhlašujte zavčas, od 2. dne nepřítomnosti žáka se doúčtuje cena na plnou hodnotu, tj. 65 Kč za 1 oběd.
Měsíční úplata za poskytované služby:
Za stravování ve ŠJ podle počtu jídel v měsíci. Úhrada se provádí bezhotovostním způsobem SOUHLAS S INKASEM.
Škola inkasuje potřebné částky 1x za měsíc k 10. pracovnímu dni v měsíci. (1. inkaso za měsíc září proběhne k 10 září)
Při zadávání souhlasu s inkasem ve Vaší bance doporučujeme zadat svolení bez limitu Kč a bez časového omezení – po celou dobu studia žáka.
V případě, že Vaše banka v některém měsíci neprovede požadovanou inkasní platbu, je zapotřebí ihned uhradit částku samostatným vkladem na účet školy
nebo v hotovosti do pokladny školy.
Pokyny pro nové strávníky k zadání SOUHLASU S INKASEM:
Zadáte ve Vaší bance osobně na pobočce nebo přes internetové bankovnictví.
1. Bankovní účet školy
= Komerční banka 86-4401380217/ 0100
2. Částka Kč
= Limit se neuvádí / pokud limit uvedete, prosím zadejte dostatečnou výši. Jen obědy 700,-, celodenní strava 3.000,Informace: tel. 702 170 080 e-mail:jidelna@gpoa.cz
=================== Zde oddělte – INFORMACE si uschovejte a PŘIHLÁŠKU odevzdejte do školní jídelny=================================
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PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2018 / 2019

Evidenční číslo žáka:

ÚDAJE PRO ZÁPIS DO MATRIKY ŠKOLNÍ JÍDELNY

Příjmení a jméno žáka

Telefon žáka

Datum narození

Státní příslušnost

Trvalé bydliště

PSČ

Navštěvovaná škola

Ročník / obor

Zákonný zástupce žáka

Kontakt/ telefon

Korespondenční adresa

PSČ

Banka a číslo účtu

Kód banky

Jméno majitele účtu

Kontakt/telefon

CELODENNÍ STRAVA

II. VEČEŘE

OBĚDY

Strávník/ zákonný zástupce stvrzuje svým podpisem, že se seznámil s provozním řádem jídelny a bude dbát o dodržování zásad bezpečnosti a hygieny ve společném stravování.

Datum:

Podpis žáka:

Podpis zákonného zástupce:

Potvrzuji správnost údajů a zavazuji se oznámit písemně jakoukoliv změnu týkající se stravování, zavazuji se dodržovat řád školní jídelny zveřejněný na www stránkách.
V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) Č. 2016/679 (GDPR) beru na vědomí zpracování mnou zadaných osobních údajů. Uvedené údaje jsou zpracovávány
na základě plnění právní povinnosti (jméno a příjmení, datum narození k zařazení do kategorie strávníků) nebo z důvodu oprávněného zájmu správce (e-mail, telefon z důvodu
potřeby kontaktovat a bankovní účet pro vratky přeplatků nebo identifikaci plateb). Současně beru na vědomí, že v případě potřeby mohou být údaje předány na základě vyžádání
správním orgánům například Krajské hygienické stanici atd.). Beru na vědomí, že údaje budou zpracovávány po dobu využívání poskytování služeb + 12 měsíců po ukončení
z důvodu případného doložení kontrolním orgánům. Byl jsem poučen o tom, že podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR mám právo vzít případný souhlas kdykoliv zpět
písemným odvoláním souhlasu doručený statutárnímu orgánu organizace, požadovat informaci, jaké osobní údaje (moje nebo mého dítěte) zpracovává, požadovat vysvětlení
ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat výmaz těchto osobních údajů, v případě pochybností
o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na organizaci nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů a v případě, že se budu domnívat, že
zpracování osobních údajů je v rozporu se souhlasem, mohu žádat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

