S p o j e n á   š k o l a   K r á ľ o v n e j   p o k o j a
N a   Z á v a ž í  2,   010 01   Ž i l i n a
Gymnázium Kráľovnej pokoja
Zápisný lístok  stravníka pre bežné stravovanie na školský rok 2019/2020
v súlade s § 9 ods.  1 písm. e) vyhlášky č. 330/2009 Z. z. o zriadení školského stravovania

Meno a priezviskdieťaťa/žiaka:....................................................................trieda............. 
Adresa bydliska: .....................................................................................................................
Meno a priezvisko zákonného zástupcu:................................................................................
Tel. kontakt:............................................................................................................................
Číslo bankového účtu vo formáte IBAN: ..............................................................................
/v prípade vrátenia preplatkov/
Spôsob úhrady stravných poplatkov/ režijných nákladov/: internetbanking  

Zákonný zástupca dieťaťa /žiaka svojim podpisom potvrdzuje, že berie na vedomie podmienky organizácie režimu stravovania v školskom zariadení a podmienky úhrady nákladov na stravovanie:

Platbu za stravu môžete uhrádzať na číslo účtu ŠJ IBAN:  SK38 0200 0000 0000 6093 2432.
	Evidencia výdaja stravy je realizovaná výdajným terminálom pri výdajnom okienku. Preplatky za obedy budú evidované na čipe a platiteľ si sám reguluje výšku stravného počas školského roka. Výška kreditu na čipe je minimálne 3,00€.
	Preplatok za obed sa stravníkovi prevedie na nasledujúci školský rok.
	V prípade, že žiak končí školskú dochádzku preplatky budú zaslané na číslo účtu príslušného stravníka na základe žiadosti zákonného zástupcu.
V  prípade neprítomnosti študenta na výchovno-vzdelávacom procese v škole, alebo jeho ochorenia,  je  povinnosťou zákonného  zástupcu/ žiaka odhlásiť sa zo stravy v určenom čase, a to deň vopred do 14.00 hod. Ak nebude študent v prvý deň neprítomnosti v škole odhlásený, môže si obed vyzdvihnúť do  obedára v čase výdaja obeda t. j. od 11,30 hod. do 13,30 hod. 


Súhlas zákonného zástupcu so spracúvaním osobných údajov
Svojím podpisom v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov udeľujem súhlas so spracúvaním osobných údajov dieťaťa/žiaka, ktorého som zákonným zástupcom, prevádzkovateľovi ŠJ pri Spojenej škole Kráľovnej pokoja, Na Závaží 2, Žilina, v informačnom systéme „Stravné“, pre účel poskytnutia stravovania v rozsahu: číslo účtu zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka, po dobu prijatia do zariadenia školského stravovania. Som  si vedomý/á, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
Poznámka:
Rozsah spracúvaných osobných údajov pre potreby dokumentácie v zariadení školského stravovania je  v súlade s §11 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Podmienky organizácie režimu stravovania v školskom zariadení a podmienky úhrady nákladov na stravovanie:

Veková skupina stravníkov
Obed
Čiastočné režijné náklady
SPOLU

Úhrada
zákonného zástupcu
Stredná škola
1,33
0,50
1,83
1,83 € / obed

Zákonný zástupca  žiaka uhrádza príspevok na stravovanie za mesiac september 2019 do 25. dňa v mesiaci august na účet školskej jedálne číslo: SK38 0200 0000 0000 6093 2432 v sume: 38,43 € obedy + 3,00 € minimálna výška kreditu = 41,43 €.
 




V ..................................dňa...............................                 
      ............................................
                                                                                     		 Podpis zákonného zástupcu žiaka




