Prihláška pre stravníkov
na stravovanie v školskom roku 2020/2021

Meno a priezvisko dieťaťa/žiaka:

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

Bydlisko dieťaťa/žiaka:

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

Meno a priezvisko rodiča (zákonného zástupcu): .................................................................
Číslo telefónu :

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

Spôsob úhrady stravy:
Platba za stravné náklady sa uhrádza vždy mesiac vopred najneskôr do 20. dňa v mesiaci. Pri platbe
internetbankingom prosím v poznámke uvádzať vždy meno dieťaťa.
IBAN:

SK75 0200 0000 0009 4703 8212
skupina stravníkov

Peňažný ústav: VÚB

desiata

obed

olovrant

úhrada spolu

0,34 €

0,80 €

0,23 €

1,37 €

ZŠ 1. stupeň

-

1,08 €

-

1,08 €

Zamestnanci

-

1,26 €

-

1,26 €

MŠ

Výška poskytnutej dotácie z ÚPSVAR je 1,20 € a je pridelená pre predškolákov v MŠ a deti v ZŠ.
Doplatok za stravu predškolákom MŠ hradený zo strany rodičov je vo výške 0,17,-€/odobraté jedlo.
Režijné náklady na žiaka v MŠ a v ZŠ je vo výške 2,-€ mesačne.
Odhlasovanie zo stravy:
Odhlásiť sa zo stravy je možné ráno do 7,30 hodiny osobne alebo telefonicky na čísle:
033/77 46 103.
Zákonný zástupca dieťaťa / žiaka zo stravovania svoje dieťa odhlasuje pri chorobe, skoršom
odchode zo školy a pod. V prvý deň choroby je možnosť odobrať neodhlásený obed dieťaťa do
obedára v kuchyni ŠJ od 11,30 do 12,30 hodiny. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa
finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

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

podpis zákonného zástupcu

Ako zákonný zástupca týmto dávam súhlas so spracovaním osobných údajov svojich a svojho
dieťaťa v rámci informačného systému stravovania pre účely poskytnutia stravovania dieťaťa
v školskom roku 2020/2021 a po skončení účelu stravovania počas nutnej archivácie, ktorá
predstavuje lehotu piatich rokov. Po skončení nutnej archivačnej doby budú mnou poskytnuté
osobné údaje náležite zlikvidované predpísaným spôsobom.
Svojim podpisom potvrdzujem, že beriem na vedomie všetky uvedené podmienky organizácie
režimu a podmienky stravovania.
Zápisný lístok odovzdajte do 28.06.2020 triednym učiteľom. Neodovzdaním zápisného lístka
stravník nebude evidovaný v systéme stravovania a tým nemôže odoberať stravu.

Vo Veľkom Orvišti dňa

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

POZOR!
Ak sa dieťa z rôznych dôvodov nezúčastní riadnej vyučovacej hodiny a nebude odhlásené,
rodič je povinný zo zákona stravu za príslušný deň uhradiť v plnej výške.

