
ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ SŠ a ZŠ TIŠNOV
příspěvková organizace, nám Míru 22, 66625 Tišnov 

Cena za oběd   7 – 10 let     28 Kč,   
                          11 – 14 let     31 Kč,    
                          15 let a více   32 Kč

         
Způsob placení obědů
Platbu ve výši 650Kč na měsíc provádějte trvalým příkazem k úhradě na účet     č.     31931641/0100.   
Úhrada musí být provedena do 25. dne v měsíci na měsíc následující. (srpen – září atd.)
Při platbě uvádějte variabilní symbol. a do zprávy pro příjemce uveďte vždy příjmení, jméno žáka a 
stravné.
Variabilní symbol má každý žák po celou dobu stravování stejný. Žákům 1. ročníku bude variabilní symbol 
přidělen.
Ve vyjímečných případech lze zakoupit obědy hotově u paní Novotné v kanceláři č.d. 12. 
Nárok na stravu má žák až po úhradě, odevzdání přihlášky a vyzvednutí stravenek!!!
Způsob odhlašování a přihlašování obědů
Odhlášení obědů se provádí buď ústně, telefonicky,elektronicky  nebo podepsanou vrácenou stravenkou 
nejpozději den předem do 13,15 hodin. 
Po uplynutí této doby jsou obědy automaticky přihlášeny podle závazné přihlášky. 
Stravu je možné vyzvednout do jídlonosiče pouze první den nemoci dítěte, další dny nepřítomnosti musíte 
obědy odhlásit. Neodhlášené a nevyzvednuté obědy propadají.  
Přeplatky za obědy se vrací po skončení stravování, na Váš účet, popřípadě se převedou na příští školní rok.

S případnými dotazy se obracejte na vedoucí školního stravování paní Novotnou,
mobil 725 966 792, č. tel. 549 410 076.
email:jidelna@skolatisnov.cz
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Střední škola a základní škola Tišnov, příspěvková organizace
 nám. Míru 22, 666 25 Tišnov 

Přihláška ke školnímu stravování  2020/2021:

Příjmení a jméno žáka …...............................................................variabilní symbol .........................................
Třída ..............................................................................................datum narození .............................................
Přihlašované období..............................................................................................................................................
Telefon zákonného zástupce ..........................................................emailová adresa............................................

Úhrada stravného bude prováděna (zaškrtněte)

a)  platba bankovním převodem – číslo účtu...............................................kód banky.....................................
b)  hotovostní platba v kanceláři školní jídelny

        
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 za účelem plnění této smlouvy, 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 zákonem. V případě dotazů ke zpracování osobních údajů můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů
na adrese gdpr@jkaccounting.cz

Datum.................................                               Podpis zákonného zástupce...............…...................   


