ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
BLANSKO, SALMOVA 17
IČO: 49464213
678 01 Blansko

tel.: 516 499 551

e-mail: info@zssalmova.cz

PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ
Školní rok: ………………........

Třída: ………….....

Začátek stravování: …………………………….....

Jméno strávníka: ………………………………….................. .......... Datum narození: ……………………………….....
Bydliště: ………………………………………………………………………………………………...............................................
Číslo účtu, ze kterého bude probíhat inkasní platba: ……………………….............………kód banky:……….....
Jméno a příjmení zákonného zástupce: ………………………………………………….……………...............................
Telefon:………………………………..…………

e-mail:………………………………….…………………………………………

V případě změny banky je nutné neprodleně nahlásit nové číslo účtu vedoucí školní jídelny. Ukončení
stravování se provádí písemně u vedoucí školní jídelny. Podrobnější informace jsou uvedeny ve
vnitřním řádu školní jídelny na www.zssalmova.cz.
K zajištění stravování je nutné odevzdat škole tuto přihlášku s číslem účtu, ze kterého budou probíhat platby
a zřídit souhlas s inkasem pro účet 19-4742730297/100 na částku 600 Kč, k datu 20. každého měsíce.
První platba proběhne 20. 8. 2020 – záloha na září.
Přihlášku je možné odevzdat na schůzce 10. 6. 2020 nebo zaslat e-mailem na adresu jidelna@seznam.cz
do 30. 6. 2020. Stravování 1. ročníků bude probíhat od 2. 9. 2020 na základě zaplacených záloh. K identifikaci
budou strávníci používat ISIC kartu, která bude vydána při zahájení školního roku.
S případnými dotazy ohledně stravování se prosím obracejte na vedoucí stravování p. Bezděkovou,
tel. 516 499 564, 777 540 954.

Dávám svůj souhlas Základní škole a Mateřské škole Blansko, Salmova 17 k tomu, aby zpracovávala a evidovala
osobní údaje a osobní citlivé údaje, včetně rodného čísla mého dítěte, dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 a ve smyslu všech ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Svůj souhlas poskytuji pro
potřeby vedení povinné dokumentace školy podle zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona v platném znění a pro účely
související s běžným chodem školy. 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 kromě zákonem stanovených případů nesmí poskytnout osobní a citlivé údaje dalším osobám a úřadům. Byl
jsem poučen o svém právu kdykoli tento souhlas odvolat, a to i bez udání důvodu.

Potvrzuji správnost údajů.
V ……………………………. dne ………………………… podpis…………………………………
-------------------------------------------------zde odstřihněte----------------------------------------------------Svolení k inkasu na částku 600,-Kč prosím proveďte ve své bance
pro účet školní jídelny č.: 19 – 4742730297, kód banky 0100, Komerční banka.

