
Přihlášení obědů, svačinek a docházky do školní družiny
 v Základní škole Josefův Důl na školní rok  2022/2023

Já, níže podepsaný/á (  Z  ákonný zástupce)  

Jméno a příjmení: …………………………………………………….…………………..

Narozen/á: ………………………..……………………..………………………..

Bytem: ………………………..………………………………..……………..

(dále jen „Subjekt údajů”)

uděluji tímto společnosti Základní škola a Mateřská škola Josefův Důl, okres Jablonec nad Nisou,

příspěvková organizace, se sídlem Dolní Maxov 208, Josefův Důl, 468 44, IČO: 72742682, zapsané

v obchodním rejstříku vedeném Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl PR, vložka 715, emailový

kontakt:  skola@zsjosefuvdul.cz      (dále  jen  „Správce”),  souhlas  se  zpracováním osobních  údajů

mého syna/dcery, a to pro níže uvedené účely:

Jméno a příjmení syna/dcery: …………………………………………………………..

Narozen/á: ……………………..…………..………………………..

Bytem: ………………………..…………………..……………..

Číslo účtu (pro Vaše odchozí platby):…………………………………………………………………

Číslo účtu (pro Vaše odchozí platby):…………………………………………………………………

* účelem souhlasu použití  mých osobních údajů a osobních údajů mého/mé syna/dcery je
přihlášení ke stravování ve školním roce 2022/2023.

Přihlášení:

Přihlašuji svého syna/dceru* …........................................................................od září 2022 na obědy

ve školním roce 2022/2023 a souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Přihlašuji svého syna/dceru*  na svačinky ano – ne* za cenu 15,- Kč/svačinka ve školním roce

2022/2023 a souhlasím se zpracováním osobních údajů.  Svačinky budou od 3.10. 2022 !!

Přihlašuji svého syna/dceru* do školní družiny ano – ne* za cenu 100,- Kč/ měsíc ve školním roce

2022/2023 a souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Zároveň souhlasím se zapsáním přeplatků a nedoplatků za stravné v daném měsíci do žákovské

knížky mého dítěte – ANO / NE.            ( * nehodící se škrtněte )

V     ........................................ ….......................................

Dne  ....................................... podpis zákonného zástupce

Kontakt na zákonné zástupce:

tel.:............................................. e-mail:................................…

mailto:skola@zsjosefuvdul.cz


Informace pro rodiče

1) Způsob placení stravy 
Platba musí být připsána na účet školy již před začátkem období,  kdy se děti  budou stravovat.
Platba bude placena každý měsíc stejnou částkou (21 dní násobeno částkou, kterou Vaše dítě platí
za obědy). Přeplatky budou vyúčtovány jednou ročně, a to v měsíci červenci.

Pokud je platba zasílána v měsíci, ve kterém se dítě stravuje, musí být platba připsána nejpozději do
15. dne daného měsíce.

V případě, že Vaše platba neproběhne ve výše uvedených termínech, nebude Vaše dítě až do
přijetí platby přijato ke stravování , a to bez jakéhokoliv upomínání.

Z tohoto důvodu žádáme, abyste pečlivě hlídali svoje odchozí platby za stravné!

Zároveň  z  důvodu  přechodu  na  nový  program  VIS  Plzeň  s.r.o.  Vás  žádáme  o  uvedení
bankovního účtu, ze kterého budou odcházet Vaše platby za stravné, případně školní družinu.

Vždy do 15. dne v měsíci Vaše dítě obdrží měsíční vyúčtování. Pokud Vaše dítě v žákovské knížce
nemá (např. z důvodu nepřítomnosti), může si pro vyúčtování dojít do kanceláře paní Svárovské,
denně od  9:00 – do 12:00, kontakt: tel.: 483 381 033, e-mail: ucto@zsjosefuvdul.cz

Platby za obědy v ZŠ budou následující:      

Číslo účtu/kód banky: 78-5809050267/0100
Variabilní symbol: RČ dítěte bez části 

       za lomítkem
Speciální symbol: 3141
Zpráva pro příjemce: jméno strávníka

Dosažený věk dítěte
ve školním roce

cena za jeden
oběd

7 – 10 let 26,- Kč

11 – 14 let 28,- Kč

15 a více let/9.tř 30,- Kč

2) Odhlašování stravy 
V případě nepřítomnosti žáka ve škole pro nemoc nebo z jiných důvodů je v zájmu žáka

stravu si včas odhlásit. Pokud si strávník stravu včas neodhlásí, zaplatí pak cenu v plné výši.
Odhlášení stravy lze nejpozději  do 13:00  hodin předchozího pracovního dne (v případě

pondělí lze předchozí pátek do 13:00 hodin) na tel.: 483 381 113. V případě nemoci si může žák
stravu odhlásit do 7:00 hodin ráno týž den. Svačinu je nutno z organizačních důvodů odhlásit den
předem.  Den po ukončení nemoci musí rodiče přihlásit své dítě na svačinu a oběd do 8:00
hodin nebo takto učiní samo dítě ve školní jídelně do 8:00 hodin. 
V případě nenahlášení dítěte dle výše zmíněných možností, nebude dítě přihlášeno ke stravování v
daný den, a proto mu nebude podána svačina ani oběd.
Strava se konzumuje pouze v jídelně. Odnést stravu mimo prostor jídelny (domů) si mohou žáci
nebo jejich rodiče ve vlastním nádobí pouze v první den nemoci. 


