Zápisný lístok stravníka
Záväzné prihlasujem svoju dcéru/syna na stravovanie v zariadení školského stravovania
v školskej jedálni pri ZŠ s MŠ Plaveč, Školská 93, 065 44 Plaveč
Meno a priezvisko stravníka/žiaka:........................................................... .. Trieda ......................
Adresa bydliska .................................................................................................................................
Meno a priezvisko zákonného zástupcu.........................................................................................
Číslo/telefónu:......................mailová adresa :.................................................................................
Číslo bankového účtu vo formáte IBAN...........................................................................................
(v prípade vrátenia preplatkov)

Spôsob úhrady príspevku na stravovanie: (nevhodné preškrtnúť)
Príspevok na stravovanie zákonný zástupca žiaka uhrádza vopred, najneskôr do 20. dňa v mesiaci
formou: * trvalý príkaz
* internetbanking
* vklad na účet
* poštová poukážka
Pri úhrade je potrebné do správy adresáta uviesť meno a priezvisko žiaka a správny variabilný symbol.
V zmysle platného VZN obce Plaveč zákonný zástupca dieťaťa uhrádza za stravné v ŠJ:
A) denný poplatok za odobraté jedlo na nákup potravín:

-predškolák
stravník ZŠ - I. stupeň
stravník ZŠ - II. stupeň
stravník - dospelí

Olovrant

stravník MŠ (2-5 rokov)
stravník MŠ (2-5 rokov)
- hmotná núdza, živ. minimum
stravník MŠ

Obed

Veková skupina stravníkov

Dotácia na
podporu k
stravovací
m
návykom

Desiata

1. finančné pásmo

0,34

0,80

0,23

1,37

0,-

Úhrada
zákonného
zástupcu /
dospelého
stravníka
1,37

0,34

0,80

0,23

1,37

1,20

0,17

0,34

0,80

0,23

1,37

1,20

0,17

-

1,08
1,16

-

1,08
1,16

1,20
1,20

-

-

1,26

-

1,26

0,-

1,26

Nákup
potravín

B) príspevok za režijné náklady paušálne 2 € na jedno dieťa mesačne.
Príspevok na úhradu režijných nákladov sa neuhrádza za dieťa, ktorému v sledovanom mesiaci nebolo
poskytnuté ani jedno hlavné jedlo.

Podmienky organizácie režimu stravovania.





Na základe podpísaného zápisného lístka sa žiak/dieťa stáva stravníkom v ŠJ.
Prihlásiť sa na stravovanie alebo 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 nie je
možné odhlásiť stravu ráno v daný deň.
V prvý deň choroby žiaka je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára, ale v takomto
prípade stravník uhrádza plnú výšku príspevku na stravovanie za jedlo, ktorý je uvedený




pri jednotlivých kategóriách stravníkov. Ďalšie dni neprítomnosti žiaka na vyučovaní v škole je
potrebné žiaka zo stravovania včas odhlásiť.
Evidencia odberu stravy sa vykonáva na základe čipu, ktorý bude vydaný po prihlásení. Pri strate
alebo poškodení stravník je povinný si čip zakúpiť v ŠJ.
Počas prítomnosti žiaka/dieťaťa v škole sa jedlo konzumuje v školskej jedálni.

Možnosti odhlasovania zo stravovania:
 on-line na web-stránke školy: https://zsplavec.edupage.org/
 telefonicky na tel. č.: 052/4927335
 osobne v ŠJ

Súhlas zákonného zástupcu dieťaťa
Svojím podpisom udeľujem súhlas prevádzkovateľovi informačného systému–ŠJ pri ZŠ s MŠ Plaveč so
spracovaním osobných údajov žiaka, ktorého som zákonným zástupcom, a to v informačnom systéme
„Stravné“, pre účel poskytnutia stravovania v rozsahu: meno a priezvisko stravníka, adresa bydliska,
meno, priezvisko zákonného zástupcu, telefonický kontakt a mailový kontakt, číslo účtu zákonného
zástupcu žiaka. Som si vedomý/á, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať.
Svojím podpisom potvrdzujem, že beriem
podmienky organizácie režimu stravovania.
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všetky
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––––––––––––––––––––––––––––––––Podpis zákonného zástupcu žiaka
V Plavči dňa .....................2020

