






ZÁPISNÝ LÍSTOK
stravníka ŠJ pri ZŠ  0-9.ročník

Záväzne prihlasujem svoje dieťa/žiaka na stravovanie v zariadení školského stravovania (ďalej len ŠJ):
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ,Pionierska 2, Brezno    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:.............................................................................................................................

Spôsob úhrady príspevku na stravovanie:

Príspevok na stravovanie zákonný zástupca dieťaťa/žiaka uhrádza vopred, najneskôr do 25. dňa v kalendárnom mesiaci na nasledujúci kalendárny mesiac formou:
* trvalý príkaz        * internetbanking               * vklad na účet          * poštová poukážka
 
Číslo účtu v tvare IBAN, z ktorého sa bude realizovať príspevok na stravovanie a na ktorý bude vrátený preplatok príspevku na stravovanie zákonnému zástupcovi dieťaťa po ukončení školského roka uvedie zákonný zástupca dieťaťa:

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

Príspevky na stravovanie v ŠJ pri ZŠ:
Režijné náklady na jedno dieťa /žiaka/ sa určujú paušálne na sumu 5,- EUR mesačne
bez ohľadu na počet odobratých jedál.

Stravník - žiak v ZŠ I. stupeň - obed:
Stravník 1,21 EUR                       

Stravník . žiak v ZŠ II. stupeň - obed:
Stravník 1,30 EUR                  
Stravník - žiak šport. triedy 1,56 EUR

Prihlásiť sa na stravovanie alebo odhlásiť sa zo stravovania je potrebné urobiť najneskôr do 6.30 hod. ráno v daný stravovací deň na uvedených telefónnych číslach. V prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára v čase od 11.30 - 12.00 hod.
Evidencia odberu stravy je na základe čipu/karty. Stravník je povinný zakúpiť si čip/kartu v ŠJ pri ZŠ. Cena čipu je 3,00 €. Každý stravník musí mať pri odbere jedla čip, bez ktorého
im strava nebude vydaná.

Možnosti odhlasovania zo stravovania: 

-          prostredníctvom internetu na stránke www.strava.cz /do 14,30 v daný deň/
	telefonicky na tel. č.:  048/6197811, 0911 311 737
	v ŠJ v objednávacom boxe


Od 01.08.2021 nadobudli účinnosť právne úpravy zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách
v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov.
V prípade, že spĺňate podmienky potrebné pre poskytnutie dotácie k stravovacím návykom,
kontaktujte vedúcu ŠJ.

Súhlas zákonného zástupcu dieťaťa
Svojím podpisom udeľujem súhlas prevádzkovateľovi ŠJ  vrátane  informačného systému–ŠJ pri ZŠ s MŠ Pionierska 2,Brezno so spracovaním osobných údajov dieťaťa, ktorého som zákonným zástupcom, a to v informačnom systéme „Stravné“, pre účel poskytnutia stravovania v rozsahu: meno a priezvisko stravníka, adresa bydliska a meno, priezvisko, telefonický  kontakt a číslo účtu zákonného zástupcu  žiaka v zmysle zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Som  si vedomý/á, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať.
Svojím podpisom potvrdzujem, že beriem na vedomie všetky vyššie uvedené podmienky organizácie režimu a podmienky stravovania.




V Brezne      dňa:
podpis  zákonného zástupcu dieťaťa


