Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod, Nádražní 780, 584 01 Ledeč nad Sázavou Nádražní 780

PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ /obědy/
Příjmení a jméno strávníka: ………………………………………………………………………………………………………………..
Datum narození: …………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresa: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Třída: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Zákonný zástupce/strávník: telefon ………………………………………, e-mail …………………………………………….

Cena: 7 – 10 let

21,- Kč *)

11 – 14 let

23,- Kč

15 a výše

25,- Kč

cizí

64,- Kč

*) ceny platné od školního roku 2018/19

Vzhledem k tomu, že stravné vybíráme bezhotovostně, žádáme Vás o zavedení souhlasu s inkasem
podle pokynů uvedených v informacích pro strávníky. Bez Vámi zavedeného souhlasu s inkasem nebude možné
platby uskutečňovat.
Číslo účtu, ze kterého může škola inkasovat doplatky za stravné: ……………………………………………………
kód banky: …………………………………
Zákonný zástupce/strávník byl prokazatelně seznámen s provozním řádem školní jídelny.
Datum: ……………………………

Podpis zákonného zástupce/strávníka ……………………………………….

Informace pro strávníky:
Školní jídelna Nádražní 1050, 584 01 Ledeč nad Sázavou
tel. 569 726 533
kontaktní osoba: vedoucí ŠJ Jana Kosíková
Stravu lze odhlašovat pouze do 14 hodin předchozího dne. Přihlášení, odhlášení stravy lze provádět na terminálu
čipem ve školní jídelně nebo po internetu na základě přiděleného hesla od vedoucí ŠJ. Jídelníček a objednávkový
modul najdete na www.zslns.cz, odkaz Školní jídelna, stejně jako provozní řád školní jídelny.
Ztrátu čipu je třeba neprodleně oznámit vedoucí ŠJ, která čip zablokuje, aby jej nebylo možno zneužít.
Úhrada stravného bude prováděna bezhotovostně, prostřednictvím výše uvedeného běžného účtu. Stravné
inkasujeme vždy k 1.dni následujícího měsíce.
Svolení k inkasu
Je třeba zřídit svolení k inkasu na číslo sběrného účtu školy 0100027171 – kód banky je 0800 a nechat si vystavit
potvrzení ve vaší bance, které je třeba přinést společně s vyplněnou přihláškou vedoucí ŠJ. Toto potvrzení musí
obsahovat číslo vašeho účtu a kód banky, jméno žáka a razítko vaší banky.
SVOLENÍ K INKASU JE PODMÍNKOU PRO PŘIHLÁŠENÍ STRAVY VE ŠJ.
Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod, Nádražní 780, 584 01 Ledeč nad Sázavou
www.zslns.cz , tel. 569 726 420, e-mail: zsledec@seznam.cz

Souhlas zákonného zástupce žáka/strávníka se zpracováním jeho osobních údajů pro
níže uvedené účely
Já ……………………………………………………….dávám výslovný souhlas stvrzený podpisem ke zpracování osobních údajů
Základní škole Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod, a to po dobu uvedenou pro níže vyjmenované účely
zpracování:
Účel zpracování

Souhlas

Zpracovávané osobní údaje

Hodící se označte x

Doba platnosti souhlasu

Ano

Datum odvolání
souhlasu, podpis

Ne

Osobní údaje zákonného zástupce žáka strávníka
telefonní číslo, e-mail, číslo bankovního účtu
Souhlas platí po dobu stravování žáka ve školní jídelně
Osobní údaje cizího strávníka
Jméno a příjmení, telefonní číslo, adresa, číslo bankovního
účtu
Souhlas platí po dobu stravování ve školní jídelně
Souhlas lze kdykoliv po dobu stravování ve školní jídelně odvolat. Odvolání musí být uskutečněno písemně vložením
data a podpisu u příslušného účelu v tomto dokumentu. Platnost změny je od tohoto data.

V …………………………………………. dne ………………………

……………………………………………………………
podpis zákonného zástupce/strávníka

Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod, Nádražní 780, 584 01 Ledeč nad Sázavou
www.zslns.cz , tel. 569 726 420, e-mail: zsledec@seznam.cz

