INFORMACE O ŠKOLNÍ JÍDELNĚ A STRAVOVÁNÍ
Věkové kategorie a ceny obědů:

7 – 10 let
11 – 14 let
15 let a více

Ceny platné od 1.9.2022

32,- Kč / oběd
34,- Kč / oběd
36,- Kč / oběd

Strávníci (žáci) jsou zařazování do věkových kategorií na dobu školního roku, ve kterém dosahují určitého věku a celý školní rok
platí cenu této kategorie. Školním rokem se rozumí období od 1. září do 31. srpna včetně (vyhláška o školním stravování č.
107/2005 Sb., ve znění pozdějších novelizací).

OBĚDY SE PLATÍ BEZHOTOVOSTNĚ NA ÚČET ČÍSLO 17131621 / 0100
Platbou se rozumí připsání částky na náš účet, proto zadávejte příkaz k úhradě v dostatečném předstihu!

Přihlašování obědů na následující měsíc probíhá automaticky po připsaní platby
nebo z přeplatku, ale pouze do výše aktuálního kreditu.
Odhlášky:
Odhlášku je nutné provést den dopředu. Pozdější odhlášky nemůžeme akceptovat!
Možnosti, jak dítě odhlásit:
- telefonicky : 739 378 073, 546 220 856
- e-mailem : stravne.heyrovskeho@volny.cz
- portál : www.strava.cz
NUTNO VŽDY UVÉST ! ….
třídu , celé jméno a datum odhlášky
Žák má nárok na stravu v době výuky ve škole. Na dotovanou cenu oběda má nárok pouze první den neplánované nepřítomnosti
ve škole. Další dny, pokud si bude chtít odebírat stravu do vlastních jídlonosičů, musí nahlásit změnu a bude mu účtována
plná cena oběda (tj. včetně provozních nákladů).

Výdeje obědů:
Pro cizí a nemocné strávníky-jídlonosič
Ostatní strávníci-výdejna

11:00 - 11:30 hodin
11:40 - 13:50 hodin

Kontakty školní jídelny:
Telefon :
739 378 073, 546 220 856
Webová stránka :
www.sjheyrovskeho.cz
E-mail
:
stravne.heyrovskeho@volny.cz
Důležité! Při ukončení stravování ve školní jídelně (konec docházky, přestup na jinou ZŠ, aj.)je
povinností zákonného zástupce oznámit tuto informaci do školní jídelny!!!

…………………………………………………………………………………….
(zde odstřihnout a společně se souhlasem se zpracováním osobních údajů vrátit do školní jídelny)

Závazná přihláška ke stravování - platná po celou dobu docházky strávníka
Příjmení : …………………………………………..

Jméno : ……………………………....

Škola : …………………………………………….. Třída : …………………………………
Ulice bydliště : …………………………………………………………………………………
Město : ………………………………………………. PSČ : ………………………………...
E-mail : ………………………………. Datum narození : ……………………....................
Telefonní kontakt zákonného zástupce : ……………………………………………………..

Nástup ke stravování od : …........................... Podpis: …......................................................

Školní jídelna Heyrovského 32, 635 00 Brno, příspěvková organizace


Žáci pro přihlášení ke stravování odevzdají vyplněnou přihlášku v kanceláři stravenářky školní jídelny. Uvedené údaje jsou
použity do matriky školní jídelny dle §2, vyhlášky č. 364/2005 o vedení dokumentace a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů.



Podle zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon má žák nárok na dotovanou stravu v době výuky ve škole. Na dotovanou cenu
oběda má nárok pouze první den neplánované nepřítomnosti ve škole. Další dny, pokud si bude chtít odebírat stravu do
vlastních jídlonosičů, musí nahlásit změnu a bude mu účtována plná cena oběda (tj. včetně provozních nákladů).



Všichni noví strávníci obdrží po zaplacení obědů čip za úhradu 60,- Kč. Strávníci jsou povinni předkládat při odebírání stravy čip.
Při ukončení stravování již nelze za použitý čip vracet zaplacenou částku. Cena čipů může být upravena v závislosti na
změně cen dodavatele.
Poškozený čip se nesmí používat ve snímačích, neboť dochází k poruchám těchto přístrojů. Strávník s poškozeným čipem je
povinen zakoupit si nový čip za úhradu v plné výši.



Přihlašování a odhlašování osobně nebo telefonicky nejpozději do 13:00 hod. na následující den. Obědy lze přihlásit i odhlásit
přes internet (nejpozději do 12:30 hod. na následující den) na adrese: www.strava.cz. Přihlašovací údaje obdrží strávník
v kanceláři stravenářky školní jídelny. Odhlášky a přihlášky lze provádět na následující den pouze ve dnech, kdy probíhá školní
výuka. Nelze brát jako den předem pro uskutečnění odhlášky nebo přihlášky stravy víkendy, prázdniny, státní svátky a ředitelské
volno. Potřebné přihlašovací údaje obdrží strávník v kanceláři stravenářky školní jídelny.



Pro žáky, kteří jsou zařazeni do OP PMP ( Operační program potravinové a materiální pomoci ) platí stejné
povinnosti, hlavně při odhlašování stravy.



V případě onemocnění (první den nemoci) si může strávník vyzvednout oběd do vlastních jídlonosičů (skleněné nádoby jsou
zakázané). Výdej obědů do jídlonosičů je v době od 11:00 hod. do 11:30 hod., po předložení čipu. Za neodebranou nebo včas
neodhlášenou stravu se finanční nebo věcná náhrada neposkytuje.



V případě zapomenutí čipu poskytuje školní jídelna náhradní stravovací lístek. V průběhu týdne má možnost požádat o
náhradní stravenku pouze 2x. Pro následující odběr stravy je nutné zakoupit nový čip.



Přeplatek na stravném se vrací na základě písemné žádosti zákonného zástupce v hotovosti nebo na bankovní účet uvedený na
žádosti. Nezletilému strávníkovi je vyplacena v hotovosti, se souhlasem zákonného zástupce, pouze částka do výše 200,-Kč.



Upozornění pro strávníky, kteří odebírají stravu do jídlonosičů - strava je určena pro přímou spotřebu, proto ji nelze uchovávat
- § 37 odst.1 – vyhl. č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při
činnostech epidemiologicky závažných.

Strávník si může vybrat ze dvou jídel podle jídelního lístku. Oběd č. 1 je automaticky nastaven po přihlášení měsíce. Oběd č. 2 se
musí objednat přes internet nebo v objednávkovém terminálu ve školní jídelně nejpozději dva pracovní dny předem.

Potvrzuji správnost údajů a zavazuji se, že budu dodržovat řád školní jídelny a včas odevzdávat
příspěvky a oznámím neprodleně každou změnu, která by měla vliv na stanovení poplatků za
stravování.
Potvrzuji, že jsem byl seznámen s řádem školní jídelny.

Ochrana osobních údajů
Chráníme Vaše osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 2016/679 (GDPR). Více informací o zpracování osobních údajů se dozvíte v dokumentu
„Zásady ochrany osobních údajů“, který naleznete na našich webových stránkách. Informovaný
souhlas zákonného zástupce je nedílnou součástí přihlášky ke stravování.

V Brně dne :…………… Podpis zákonného zástupce :…………………………………………

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Já, níže podepsaný/á
Jméno: ………………………………………………………………………..
Datum narození: ……………………………………………………………..
Trvale bytem: ………………………………………………………………..
jakožto zákonný zástupce dítěte
Jméno:……………………………………………………………………….
Datum narození: …………………………………………………………….
Trvale bytem: ……………………………………………………………….
tímto uděluji Školní jídelně Heyrovského 32, 635 00 Brno, příspěvkové organizaci, se sídlem Heyrovského 611/32,
635 00 Brno, souhlas se zpracováním níže uvedených osobních údajů, a to: (zaškrtněte)
Osobní údaje zákonných zástupců:
emailové adresy zákonného zástupce, a to pro účely vedení evidence kontaktů pro komunikaci související s
běžným provozem a stravováním dítěte ve školní jídelně. Tento osobní údaj bude zpracováván po dobu trvání
školní docházky dítěte a po dobu stravování dítěte u správce a archivačních lhůt stanovených Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy;
čísla bankovního účtu zákonného zástupce, a to pro účely placení poplatků a vracení přeplatků za stravování
dítěte. Tento osobní údaj bude zpracováván po dobu trvání školní docházky dítěte a po dobu stravování dítěte u
správce a archivačních lhůt stanovených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy;
Jsem si vědom toho, že udělení souhlasu je dobrovolné a mohu jej kdykoliv odvolat.
Současně svým podpisem stvrzuji, že mi byly předány informace o všech činnostech zpracování osobních údajů
mne i mého dítěte, především informace o účelech, rozsahu a době zpracování osobních údajů, o právním důvodu
zpracování, jakož i o příjemcích zpracovávaných osobních údajů v souladu se čl. 13 nařízení č. 2016/679, obecným
nařízením o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.
Dále beru na vědomí, že mám právo požadovat po školní jídelně přístup ke zpracovávaným osobním údajům mne
či mého dítěte, uplatnit právo na přenositelnost osobních údajů, opravu, výmaz, omezení zpracování osobních
údajů či námitku proti zpracování, mám-li za to, že zpracování není zákonné, případně mám právo podat stížnost k
Úřadu na ochranu osobních údajů.

V...................dne..............................

______________________________
podpis

