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

e-mail ……………………………………………..

Cena: 7 – 10 let
11 – 14 let
15 a výše
cizí

*) ceny platné od 1. 9. 2018

21,- Kč *)
23,- Kč
25,- Kč
64,- Kč

Vzhledem k tomu, že stravné vybíráme bezhotovostně, prosíme Vás o zavedení souhlasu s inkasem, bez kterého
není možné bezhotovostní platby uskutečňovat, podle pokynů uvedených ve vnitřním řádu školní jídelny.
Číslo Vašeho účtu, ze kterého může škola inkasovat částky za odebranou stravu: …………………………………………………
kód banky: …………………………………
Platby v hotovosti pouze po dohodě s vedoucí školní jídelny.
Zákonný zástupce/strávník se seznámil s vnitřním řádem školní jídelny, který je k dispozici na www.zslns.cz a
na nástěnce ve školní jídelně.
Datum: ……………………………

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

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

Příloha č. 1
k Vnitřnímu řádu školní jídelny při ZŠ Ledeč nad Sázavou

Sazby stravného za jedno odebrané jídlo včetně pitného režimu

)*

platné od 1. 9. 2018



žáci 7 - 10 let

oběd

21,- Kč



žáci 11 – 14 let

oběd

23,- Kč



žáci 15 let a výše

oběd

25,- Kč



zaměstnanci

oběd

25,- Kč

V případě plné výše ceny oběda se připočítává k výše uvedeným cenám potravin částka 39,- Kč,
ve které jsou zahrnuty mzdové náklady a režijní náklady (tj. náklady na elektrický proud, vodné a
stočné, topení, amortizaci) a přiměřený zisk.



cizí strávníci

oběd

64,- Kč

)* Sazby stravného vycházejí z finančních limitů na nákup potravin uvedených v příloze č. 2 k vyhlášce č. 107/2005 Sb.,
o školním stravování, v platném znění.

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

