Zariadenie školského stravovania:

Z Á P I S N Ý L Í S T O K - MŠ
Meno a priezvisko dieťaťa : ..................................................................................................................
Bydlisko dieťaťa :
..................................................................................................................
Meno a priezvisko matky :
..................................................................................................................
Číslo telefónu :
...................................................................................................................
Meno a priezvisko otca :
...................................................................................................................
Číslo telefónu :
....................................................................................................................

Spôsob úhrady stravného a čiastočného príspevku na prevádzku školskej jedálne :
Platba za stravné sa uhrádza vopred do 20. dňa v mesiaci formou:
* trvalý príkaz

* internetbanking

* vklad na účet

Suma úhrady zákonného zástupcu za stravovanie dieťaťa, ako zábezpeka za
neodhlásenú a neodobratú stravu je vo výške 108,80 €.
Na účet Základnej školy :



Číslo účtu (v tvare IBAN ) : SK83 5600 0000 0081 0963 8004
Banka : Prima Banka Slovensko,a.s.

Kaucia - preddavková vratná platba na nákup potravín - vo výške 30,80 € ( 1,54 € x 20 dní)
sa po vyčerpaní musí znovu uhradiť.
Čiastočná úhrada režijných nákladov na prevádzku školskej jedálne a doplatok za obed na 10
mesiacov ( t. j. od 1. 9. 2019 do 30. 6. 2020 ) 0,39 €/dieťa /deň, t. j. platba vo výške 78 €.
Pri platbe je potrebné do správy pre adresáta uviesť meno a priezvisko dieťaťa a taktiež uviesť
správny variabilný symbol.
Stravný preplatok bude vrátený po ukončení školského roka ( t. j. 31. 08. 2020 ) rodičovi
/zákonnému
zástupcovi
na
jeho
číslo
účtu
(v tvare
IBAN)
............................................................................................
do konca septembra daného roku.

Poplatky za stravu v ZŠ :
Suma obeda : Žiaci MŠ :

1,54 €

Réžia :

0,05 €

Doplatok za obed :

0,34 €

Spolu :

1,93 €

Stravník s diétou : (iba diéta šetriaca, celiakia, diabetes) školská jedáleň nezabezpečuje diétne
stravovanie. Zákonnému zástupcovi dieťaťa na základe lekárskeho potvrdenia od odborného lekára
(špecialistu gastroenterológa) bude na konci mesiaca po odstravovaní poskytnutá dotácia 1,20 €/deň,
kedy sa dieťa zúčastnilo výchovno – vzdelávacieho procesu v školskom zariadení.

Podmienky organizácie režimu stravovania :
Odhlásiť sa zo stravy je potrebné najneskôr do 7,00 hod. ráno a do 14,00 hod. deň vopred .
V prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára v čase od 12,30 do
13,00 na mieste určenom zariadením školského stravovania.
V tomto prípade stravník uhrádza plnú sumu 1,59 € (1,54 € + 0,05 €)

Možnosti odhlasovania zo stravy :




Telefonicky na tel. č. :
katkakucharka@gmail.com :
osobne v ŠJ

0907/126 738 do 7,00 hod. ráno
neobmedzene
do 14,00 deň vopred

V zmysle zákona č. 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR, dieťa má nárok na stravu za
poplatok znížený o sumu 1,20 € (dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ) iba
v prípade , ak sa zúčastní výchovno-vzdelávacej činnosti v základnej škole a odoberie stravu. Preto
rodič /zákonný zástupca dieťaťa berie na vedomie, že je povinný, v prípade neúčasti svojho dieťaťa
na výchovno-vzdelávacej činnosti, dieťa zo stravy včas odhlásiť, alebo uhradiť plnú sumu za jedlo,
ktorá je 1,59 €/obed). V prípade, že stravník nebude zo stravy odhlásený niekoľko dní, rodič /zákonný
zástupca uhrádza stravu za všetky dni neprítomnosti dieťaťa v plnej výške.
Svojím podpisom udeľujem súhlas prevádzkovateľovi informačného systému ZŠ so spracovaním
osobných údajov dieťaťa, ktorého som zákonným zástupcom a to v informačnom systéme Stravné,
pre účel poskytovania stravovania v rozsahu:
1. Meno a priezvisko stravníka , adresa bydliska
2. Meno a priezvisko ,telefonický kontakt
3. číslo účtu zákonného zástupcu dieťaťa ( IBAN )
Som si vedomý/á, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať.
Svojím podpisom potvrdzujem, že beriem na vedomie všetky hore uvedené pravidlá stravovania.
Od 24.6.2019 stráca platnosť pôvodný zápisný lístok.
.............................................

..............................................................

Dátum

Podpis zákonného zástupcu (matka)

..................................................

..............................................................

Dátum

Podpis zákonného zástupcu (otec)

