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ZÁPISNÝ LÍSTOK STRAVNÍKA
Záväzne prihlasujem svoje dieťa na stravovanie v školskej jedálni pri ZŠ
Vinbarg Bardejov
Na školský rok …......../……… Odo dňa: ……………………Trieda:...........………………..
Meno a priezvisko dieťaťa/žiaka: …………………………………………………………..
Bydlisko dieťaťa/žiaka: ……………………………………………………………………….
Meno a priezvisko matky (zákonného zástupcu): …………………………………………….
Č.t. ……………………………E-mail……………………………………………………….....
Meno a priezvisko otca ( zákonného zástupcu): ……………………………………………...
Č.t. ……………………………E-mail:….………………………………………………….....


Stravník – žiak v ZŠ – obed:

I. stupeň s dotáciou: 1,20 € - rodič neplatí(bez dotácie: 1,08 €)
II. stupeň s dotáciou:1,20 € - rodič neplatí (bez dotácie: 1,16 €)
Režijné náklady:2,00 €/ mesačne . Platí sa 20 € na celý školský rok 2019/20. Platí rodič u
vedúcej školskej jedálne pred začiatkom školského roka v hotovosti


Stravník – žiak v ZŠ I. a II. stupeň – desiata: 0,50 €/deň- celú výšku platí rodič
ÁNO

NIE

- nehodiace preškrtnite.

Informácie pre zákonného zástupcu žiaka a podmienky stravovania:












Platba za stravné sa uhrádza mesačne vopred : iba pri desiatej v hotovosti.
Odhlásiť zo stravy je potrebné do 14.00 predchádzajúceho pracovného dňa,.telefonicky u
vedúcej ŠJ na tel.č. 0911882981..alebo na e-mail: sj.vinbarg@gmail.com..

Od 01.01. 2019 nadobudla účinnosť novela zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v
pôsobnosti MPSVaR SR, ktorá sa týka poskytovania dotácie na stravu pre deti a žiakov.
Cieľom poskytnutia dotácie na stravu je najmä podpora výchovy detí k stravovacím
návykom.
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom žiaka sa poskytuje v sume 1,20 eur
na každé dieťa za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo na výchovno-vzdelávacej
činnosti v základnej škole a odobralo stravu . Stačí aj 1 hod. počas dňa .
Ak žiak nebude prítomný na vyučovacom procese nemá nárok na bezplatný obed..
Rozdiel medzi stravným a dotáciou sa použije na skvalitnenie jedla v zariadení školského
stravovania.
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Počas pobytu dieťaťa v škole v prírode (dieťa je odhlásené), dotácia na stravu sa dieťaťu
neposkytuje.
Diétne stavovanie v školskej jedálni sa neposkytuje. Po predložení potvrdenia od
odborného lekára bude finančný príspevok poskytnutý rodičovi podľa počtu dní ktorých sa
dieťa zúčastnilo vyučovacieho procesu v danom mesiaci
Ak sa žiak nezúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu, môže prvý deň nemoci dostať
obed po nahlásení u vedúcej školskej jedálne najneskôr ráno do 08:00 hod. a po
zaplatení plnej sumu jedla bez nároku na dotáciu.
Stravníkom v školskej jedálni sa stáva žiak základnej školy na základe podania
záväzného Zápisného lístka stravníka a uhradených režijných nákladov v súlade s
aktuálnym VZN mesta Bardejov č. 79/2008 o príspevkoch v školách a školských
zariadeniach.
Ak rodič alebo žiak vie, že príde na vyučovanie neskôr a bude chcieť bezplatný obed,
musí to nahlásiť vedúcej školskej jedálne najneskôr do 08,00 hod. Čipový systém sa
na našej škole zatiaľ odkladá pre nedostatok financií .

Súhlas zákonného zástupcu dieťaťa
Vypísaním Zápisného lístka stravníka a svojim podpisom poskytujem súhlas na spracovanie
a uchovávanie osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov počas celej doby poskytovania stravy v
zariadení školského stravovania a doby nutnej na archiváciu.
Podpisom Zápisného lístka stravníka potvrdzujem, že uvedené informácie a podmienky
stravovania beriem na vedomie a budem sa podľa nich riadiť.

V Bardejove.
Dátum: ………………………
Podpis zákonného zástupcu žiaka

……..…………………………

