Zariadenie školského stravovania: Školská jedáleň ZŠ, P. Mudroňa 3, Martin

ZÁPISNÝ LÍSTOK
stravníka ŠJ na rok 2019/2020
Záväzne prihlasujem svoje dieťa/žiaka na stravovanie v zariadení školského stravovania:
Meno a priezvisko žiaka: ..........................................................................., trieda: ............................................
Bydlisko žiaka: ...................................................................................................................................................
Meno a priezvisko matky (zákonného zástupcu), t.č. .........................................................................................
Meno a priezvisko otca (zákonného zástupcu), t.č. ............................................................................................
Spôsob úhrady: ...................................................................................................................................................
Príspevok za stravné sa uhrádza mesačne vopred, najneskôr do 20. dňa v mesiaci, formou: poštovou
poukážkou, trvalým príkazom, prevodom z účtu. Pri úhrade príspevku na stravovanie poštovou poukážkou je
potrebné ústrižok o zaplatení odovzdať do kancelárie ŠJ najneskôr do 20. dňa v predchádzajúcom mesiaci,
aby bolo možné stravu poskytnúť od prvého dňa v nasledujúcom mesiaci. V prípade neskorého odovzdania
ústrižku bude stravníkovi poskytnutá strava až od nasledujúceho dňa po dni, kedy bol ústrižok doručený do
ŠJ. Takto vzniknutý preplatok za stravovanie bude odpočítaný stravníkovi pri platbe v nasledujúcom mesiaci.
Číslo účtu z ktorého sa bude realizovať príspevok na stravovanie a na ktorý bude prípadne vrátený preplatok
príspevku na stravovanie: IBAN: ........................................................................................................................
Príspevky na stravovanie v ŠJ pri ZŠ:
Stravník - žiak v ZŠ I. stupeň - obed:
Klasický stravník s dotáciou: 0,01€+réžia 0,15€ (bez dotácie 1,36€) doplatok rodiča=0,16 €
Stravník s diétou s dotáciou:0,26 €+réžia 0,15€ (bez dotácie 1,61€) doplatok rodiča=0,41 €
Stravník- žiak v ZŠ II. stupeň -obed:
Klasický stravník s dotáciou: 0,10 €+ réžia 0,15 € (bez dotácie1,45 €)doplatok rodiča=0,25 €
Stravník s diétou s dotáciou: 0,36 €+ réžia 0,15 €(bez dotácie 1,71 €)doplatok rodiča =0,51 €
Prihlásiť sa na stravovanie alebo odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 14:00 h
v predchádzajúci pracovný deň, najneskôr do 7:00 h v daný pracovný deň.
Z dôvodu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské stravovanie (napr. Zásady
správnej výrobnej praxe – HACCP a pod.) nie je možné odhlásiť stravu po 07:00 h na daný stravovací deň.
V prvý deň choroby žiaka je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára v čase od 11.30 hod. do 12.00
hod., stravník uhrádza plnú výšku príspevku na stravovanie, ktorý je uvedený pri jednotlivých kategóriách
stravníkov. Ďalšie dni neprítomnosti žiaka na výchovno-vzdelávacom procese v škole je potrebné žiaka zo
stravovania včas odhlásiť. Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada
neposkytuje. Evidencia odberu stravy je na základe čipu/karty. Stravník je povinný zakúpiť si čip/kartu v ŠJ
pri ZŠ. Cena čipu/karty je 2,33 €.
Možnosti odhlasovania zo stravovania:
- telefonicky na tel. č.: 043/4131621 + záznamník, mobil: 0910953957
- internetové odhlasovanie - priamo na účte žiaka
- osobne v ŠJ pri ZŠ
Žiak má nárok na stravu za 1,20 € iba v prípade, ak sa zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu. Zákonný
zástupca žiaka berie na vedomie, že je povinný v prípade neúčasti svojho dieťaťa na vyučovaní, dieťa zo
stravy v čas odhlásiť, alebo uhradiť plnú výšku príspevku na stravovanie, ktorý je uvedený pri jednotlivých
kategóriách stravníkov.
Súhlas zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka
Svojím podpisom udeľujem súhlas prevádzkovateľovi ŠJ vrátane informačného systému - ŠJ pri ZŠ, P.
Mudroňa 3 so spracovaním osobných údajov žiaka ktorého som zákonným zástupcom, a to v informačnom
systéme ,,Stravné,, pre účel poskytnutia stravovania v rozsahu: meno a priezvisko žiaka, adresa, meno,
priezvisko, telefonický kontakt a číslo účtu zákonného zástupcu žiaka. Som si vedomý /á, že súhlas môžem
kedykoľvek odvolať. Stravník sa na stravu prijíma na základe vypísaného a odovzdaného zápisného lístka.
Vypísaný zápisný lístok treba odovzdať od 19.8.2019 - 03.09.2019 v čase od 8:00 do 13:00 h, ak sa zápisný
lístok neodovzdá včas, nemáme možnosť poskytnúť v septembri žiakovi stravu.
Svojím podpisom potvrdzujem, že beriem na vedomie všetky vyššie uvedené podmienky organizácie režimu
a podmienky stravovania.

V ..................., dňa ...........

............................................................
podpis zákonného zástupcu dieťaťa

