ZÁPISNÝ LÍSTOK
stravníka
Záväzne prihlasujem svoje
stravovania (ďalej len ŠJ):

dieťa/žiaka

na

stravovanie v zariadení

školského

Školská jedáleň pri ZŠ ul. Slnečná, č.422 v Spišskom Štiavniku od dňa.................(na šk. rok
2021/2022)
Meno a priezvisko stravníka/žiaka:............................................................................................
Trieda:.........................................................................................................................................
Bydlisko........................:.............................................................................................................
Meno a priezvisko matky (zákonného zástupcu):......................................................................
Číslo telefónu:.............................................................................................................................
Meno a priezvisko otca (zákonného zástupcu):..........................................................................
Číslo telefónu:.............................................................................................................................
Číslo účtu – IBAN:.....................................................................................................................

Podmienky stravovania
1. Úhrada príspevku na potraviny (stravné):
- žiak 1. stupňa bez dotácie
24,15 €/mesiac
- žiak 1. stupňa s dotáciou
0,00 €
- žiak 2. stupňa bez dotácie
25,83€/mesiac
- žiak 2. stupňa s dotáciou
0,00 €
- jednorazový príspevok na neodhlásenú stravu pri dotácii
20,00€/žiak
uhrádza sa vopred do 20. dňa v mesiaci
prevodom na bankový účet číslo:
SK70 0200 0000 0016 8574 6458
poštovou poukážkou , ktorú vydá vedúca ŠJ
VS pridelí vedúca ŠJ
2. Úhrada príspevku na režijné náklady:
výška príspevku
2,00 €/mesiac
1. platba – na prvý polrok šk. roka do 20. augusta
10,00 €
2. platba – na druhý polrok šk. roka do 20. januára
10,00 €
prevodom na bankový účet číslo:
SK76 0200 0000 0016 6211 6859
poštovou poukážkou, ktorú vydá vedúca ŠJ
VS pridelí vedúca ŠJ
3. Odhlasovanie zo stravovania
Odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 14.00 hod. v predchádzajúci
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
ráno v daný stravovací deň.
V prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára v čase
od 11.30 - 12.00 hod, ale v takomto prípade stravník uhrádza plnú výšku príspevku
na stravovanie za jedlo, ktorý je uvedený pri jednotlivých kategóriách stravníkov podľa

finančného pásma. Ďalšie dni neprítomnosti dieťaťa/žiaka na výchovnovzdelávacom procese
v škole je potrebné dieťa/žiaka zo stravovania odhlásiť. Za neodobratú alebo včas
neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.
Spôsob odhlasovania zo stravovania:
-

telefonicky na tel. č.: 0905 721 141, 0915 856 987
osobne v ŠJ pri ZŠ

Spracovanie osobných údajov:
Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO
PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje
smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) .
Povinné informovanie
Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom sú vám plne k dispozícii na
webovom sídle www.osobnyudaj.sk/informovanie, ako aj vo fyzickej podobe v sídle a na
všetkých kontaktných miestach prevádzkovateľa.
Svojím podpisom potvrdzujem, že beriem na vedomie všetky vyššie uvedené
podmienky organizácie režimu a podmienky stravovania.

V................................ dňa........................
..........................................................
podpis zákonného zástupcu dieťaťa

