Základní škola a mateřská škola Rájec-Jestřebí,
okres Blansko
Školní 446, 679 02 Rájec-Jestřebí
telefon školní jídelna: 728 643 984, e-mail: serbouskova@zs-rajec.cz

PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ
(platí po celou dobu školní docházky)

Školní rok: 2022 /2023

Třída:

Datum narození:

Jméno strávníka:

Bydliště:

Matka

Otec

Jméno a příjmení:
Telefon:
E-mail:

Číslo účtu, ze kterého budou probíhat inkasní platby:

MÁM ZÁJEM O SVAČINY:
ANO:

NE:

K poskytnutí stravování je nutné odevzdat škole tuto přihlášku a zřídit souhlas
s inkasem ve prospěch účtu ZŠ a MŠ Rájec-Jestřebí, okres Blansko, číslo 101274596/0300,
k datu 20. každého měsíce. První platba proběhne 20. 8. 2022, půjde o zálohu na měsíc září.
Přihlášku je možné odevzdat v kanceláři školy, u vedoucí stravování nebo zaslat e-mailem na adresu
serbouskova@zs-rajec.cz, nejpozději však
do 30. 6. 2022.
Stravování bude probíhat od 1. 9. 2022 na základě zaplacených záloh.
S případnými dotazy ohledně stravování se prosím obracejte výhradně na vedoucí stravování - paní
Serbousková.
Dávám svůj souhlas Základní škole a Mateřské škole Rájec-Jestřebí, okres Blansko 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.
Svým podpisem stvrzuji, že jsem se seznámil/a s Vnitřním řádem školní jídelny.

V Rájci-Jestřebí

Dne:

Podpis:…………………………………….

