MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, ŠROMOVA 55, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Šromova 55, Brno, PSČ: 643 00, email: mssromova@seznam.cz

V Brně dne 31.8.2021
Čj.: MŠŠ/158/2021

Tel.: 739 382 958
IČ: 712 949 11

ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY
1. ÚŘEDNÍ HODINY ŠKOLNÍ JÍDELNY
 Pondělí
 Úterý
 Čtvrtek

9.00-12.00 hod.
9.00-12.00 hod.
9.00-12.00 hod.

2. ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ
Odhlašování obědů musí být provedeno do 12.00 hod. předešlého pracovního dne. Odhlašování můžete provést
následujícími způsoby:
 zapsáním do sešitů u tříd
 mailem kuchyne.mssromova@seznam.cz (upřednostňujeme)
 SMS na č. 739 382 955
 telefonicky od 9:00 do 12:00 hod, na č. 739 382 955
 osobně v jídelně MŠ
První den nemoci je možné si oběd vyzvednout za základní cenu.
Obědy do jídlonosičů jsou vydávány v době od 11.15 hod do 11.40 hod. (stávající žlutá budova – vchod kuchyně). Po
této době jsou paní kuchařky již na třídách a vydávají stravu dětem.
Dle vyhlášky 107/2005 Sb. v platném znění o školním stravování, zabezpečuje školní jídelna hmotnou péči o děti pouze
po dobu jejich pobytu ve školce. Výše úplaty je rozdělena do kategorií dle věku dětí:
I. kategorie
3 – 6 let
35,- Kč
II. kategorie
7 – 10 let
40,- Kč
Zaměstnanci
31,- Kč
Věkem se rozumí výše let, kterých dosáhne dítě v průběhu školního roku /v období od 1. září do 31. srpna následujícího
kalendářního roku/. Zaměstnancem je osoba v pracovněprávním vztahu k organizaci.
3. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Podle vyhlášky o školním stravování 107/2005Sb. v platném znění, je možné odebírat dotovaný oběd pouze v případě,
že je dítě přítomno v mateřské škole. Pokud není odhlášeno, musí uhradit plnou cenu oběda /viz poslední sloupek
níže uvedené tabulky/ od druhého dne nepřítomnosti dítěte ve školce a to i v případě, že oběd z nejrůznějších důvodů
neodeberete. Zaměstnanec má právo na dotovaný oběd po odpracování min. 3 hodin denně. V opačném případě si může
odebírat oběd za plnou cenu s navýšením osobních a věcných nákladů.
Věková kategorie

Cena potravin v Kč

I. kategorie
II. kategorie
Zaměstnanci

35,40,31,-

Osobní a věcné náklady v Kč
44,44,44,-

Plná cena obědu při neodhlášení
dítěte v Kč
79,88,75,-

4. ZPŮSOB PLATBY
 Bezhotovostně na účet školy – č. účtu: 107-6458600267/0100 s uvedením variabilního symbolu dítěte
 poštovní poukázkou
 hotově – POUZE ve výjimečných případech
Úhradu za stravné je nutné zaplatit vždy do 5. dne aktuálního měsíce.
Přeplatky - finanční částky za odhlášené obědy se převádějí do dalšího měsíce. Vyúčtování se provádí 1x ročně po
ukončení školního roku (červenec-srpen) a přeplatek je zasílán zpět na účet zákonného zástupce.
OBĚD ODNESENÝ V JÍDLONOSIČI JE URČEN K OKAMŽITÉ SPOTŘEBĚ!!!

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, ŠROMOVA 55, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Šromova 55, Brno, PSČ: 643 00, email: mssromova@seznam.cz

PŘIHLÁŠKA KE ŠKOLNÍMU STRAVOVÁNÍ
Příjmení a jméno dítěte, žáka: _________________________________________________ třída: __________________________
Datum narození: ___________________________________________________________________________________________
Přihlašované období : ______________________________________________________________________________________
Telefon zákonného zástupce: _________________________________________________________________________________
emailová adresa:___________________________________________________________________________________________
Číslo bankovního spojení _____________________________________________ kód banky ______________________________

Úhrada stravného bude prováděna (zaškrtněte)
a/ platba bankovním převodem

b/ hotovostní platba v kanceláři školní jídelny

bankovní spojení školní jídelny 107-6458600267/0100, variabilní symbol ____________ (sděleno ŠJ)

Potvrzuji správnost údajů a zavazuji se oznámit písemně jakoukoliv změnu týkající se stravování, zavazuji se dodržovat řád
školní jídelny zveřejněný na www stránkách a dále v prostorách MŠ. V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
Č. 2016/679 (GDPR) beru na vědomí zpracování mnou zadaných osobních údajů. Uvedené údaje jsou zpracovávány na základě
plnění právní povinnosti (jméno a příjmení, datum narození k zařazení do kategorie strávníků) nebo z důvodu oprávněného zájmu
správce (e-mail, telefon z důvodu potřeby kontaktovat a bankovní účet pro vratky přeplatků nebo identifikaci plateb). Současně
beru na vědomí, že v případě potřeby mohou být údaje předány na základě vyžádání správním orgánům například Krajské
hygienické stanici atd.). Beru na vědomí, že údaje budou zpracovávány po dobu využívání poskytování služeb + 12 měsíců po
ukončení z důvodu případného doložení kontrolním orgánům. Byl jsem poučen o tom, že podle zákona o ochraně osobních údajů
a GDPR mám právo vzít případný souhlas kdykoliv zpět písemným odvoláním souhlasu doručený statutárnímu orgánu organizace,
požadovat informaci, jaké osobní údaje (moje nebo mého dítěte) zpracovává, požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních
údajů, vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat výmaz těchto osobních údajů, v
případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na organizaci nebo na Úřad
pro ochranu osobních údajů a v případě, že se budu domnívat, že zpracování osobních údajů je v rozporu se souhlasem, mohu
žádat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

V Brně, dne

__________________________
podpis zákonného zástupce

_________________________________________________________________________________________
 školní rok 20../20.., popř. po dobu docházky dítěte do MŠ

