Oznamy školskej jedálne!
Oznamujeme stravníkom a rodičom žiakov, že od 2. 9. 2019 prechádza školská
jedáleň na čipový systém, ktorý bude sledovať odber a evidenciu obedov.
Čip si stravník zakúpi v hodnote 5 € . V prípade straty zaplatí poplatok 3 € za
vydanie ďalšieho čípu . Ak stravník sa úplne vyhlasuje zo stravy, alebo prechádza na
inú školu odovzdá číp vedúcej jedálne.
Odhlasovanie obedov bude možné len do 07 30 hod.daného dňa telefonicky 0918 97 44
53 , osobne alebo aplikáciou v mobilnom telefóne !
Iba v prvý deň neodhlásenej stravy zo zdravotných dôvodov bude možné si ju vybrať
do vlastných nádob do 13 15 hod.
Odhlasovanie bude možné aj na základe aplikácie v mobilnom telefóne / edupage
stránka školy/, ktorú je možné stiahnuť si zadarmo do telefónu. Heslo platí to isté ako
do internetovej žiackej knižky, ďalší postup bude zverejnený najneskôr do 30. 8.
2019.
Neodhlásenú stravu pre žiakov, ktorí majú stravu hradenú Úradom práce bude rodič
platiť v plnej výške!
Ak zákonný zástupca žiaka na základe zdravotného stavu dieťaťa požiada o diétne
stravovanie; doloží písomné vyjadrenie ošetrujúceho lekára (lekára so špecializáciou v
príslušnom špecializačnom odbore), že zdravotný stav dieťaťa vyžaduje osobitné stravovanie
na základe stanovenej diagnózy so stanovením odporúčanej diéty;
Úprava finančných limitov na nákup potravín
od 1. 9. 2019 dochádza k úprave finančných limitov na potraviny a to:
1. – 4. r. finančný limit je 1, 08 € ( rodič neplatí režijné náklady, ostatné
náklady
preberá Úrad práce, rodiny a sociálnych vecí )
5. – 9. r. finančný limit je 1, 16 € ( rodič neplatí režijné náklady, ostatné
náklady
preberá Úrad práce, rodiny a sociálnych vecí )
Materská škola: desiata 0,34 € , obed 0,80 € , olovrant 0, 23 €
Spolu: 1,37 €
Predškoláci : rodič dopláca 0, 17 € na jedno hlavné jedlo
Ostatné deti MŠ : platia celú čiastku 1,37 € a režijné náklady 0 € mesačne.
V prípade nejasností obráťte sa na vedúcu školskej jedálne O. Naščákovú t.č. 0918 97
44 53 v termíne od 28. 8. 2019 v čase od 7 00 – 15 00 hod.

