ZÁPISNÝ LÍSTOK
stravníka ŠJ pri Základnej škole Voderady
(poslať do školy do 25. augusta 2020)
Záväzne prihlasujem stravníka/žiaka na stravovanie v zariadení školského stravovania
- Školskej jedálni pri ZŠ s MŠ Voderady 163/9 (ďalej len ŠJ) v šk. roku 2020/2021
Meno a priezvisko stravníka/žiaka:...........................................................................................
Trieda:.........................................................................................................................................
Bydlisko........................:.............................................................................................................
Meno a priezvisko matky (zákonného zástupcu):......................................................................
Číslo telefónu:.............................................................................................................................
Meno a priezvisko otca (zákonného zástupcu):..........................................................................
Číslo telefónu:.............................................................................................................................
A. Výška a spôsob úhrady stravného:
Na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa v šk. roku 2020/2021 nebude uhrádzať záloha na
nákup potravín.
Zákonný zástupca žiaka:
1.ročníka - uhrádza do 25.8. 2020 príspevok na režijné náklady vo výške 15,00 €
na 1. polrok školského roka 2020/2021.
2. - 9. ročníka, ktorý sa minulý rok stravoval - neuhrádza k 25.8. 2020 žiaden
poplatok, z dôvodu preplatku z minulého školského roka
2. - 9. ročníka, ktorý sa nestravoval uhrádza príspevok na režijné náklady vo výške
15,00 € na 1. polrok školského roka 2020/2021.
Stravné sa uhrádza bezhotovostne na bežný účet ŠJ v Prima banka Slovensko, a. s.., IBAN:
SK06 5600 0000 0011 1466 8011. Povinnosťou je uviesť do doplňujúcich údajov pre
prijímateľa platby:
- meno a priezvisko žiaka
- označenie triedy, ktorú žiak v školskom roku 2020/2021 bude navštevovať
- VARIABILNY symbol, ktorý vám príde v správe z EDUPAGE!!!!
Bez uvedenia doplňujúcich údajov identifikujúcich stravníka bude platba vrátená späť na
účet platiteľa.
B. Prihlasovanie
Do 25.8.2020 zákonný zástupca pošle prihlášku na stravovanie:
 poštou alebo osobne doručí do poštovej schránky školy umiestnenej na bráne pred
hlavným vchodom do areálu školy

 alebo podpísanú a naskenovanú emailom na adresu zs.voderady@gmail.com
Zákonný zástupca môže prihlásiť stravníka aj počas školského roka u ekonómky školy.
Príspevok na úhradu režijných nákladov na prevádzku školskej jedálne je stanovený pevnou
sumou vo výške 3,00 € na kalendárny mesiac, v ktorom stravník odoberie aspoň jedno jedlo.
Stravník môže odobrať obed až nasledujúci deň po pripísaní úhrady stravného na bežnom
účte ŠJ.
C. Vrátenie stravného
Ak stravník v kalendárnom mesiaci neodobral žiadne jedlo, na základe žiadosti zákonného
zástupcu bude stravné za príslušný mesiac vrátené na bežný účet uvedený zákonným
zástupcom.
D. Odhlasovanie
-

-

-

Žiak má nárok na obed za stravné znížené o dotáciu štátu na podporu výchovy
k stravovacím návykom iba v prípade, ak sa zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu
a odobralo stravu.
Zákonný zástupca žiaka berie na vedomie, že je povinný v prípade neúčasti na
vyučovaní žiaka zo stravy včas odhlásiť, alebo uhradiť plnú výšku štátneho
príspevku na stravovanie, t. j. 1,20 € / obed na bežný účet ŠJ za podmienok
uvedených v časti A zápisného lístka.
Odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 14.00 hod. v predchádzajúci
pracovný deň on-line na web stránke školy (https://zsvoderady.edupage.org).V prvý
deň neprítomnosti žiaka je možné včas neodhlásenú stravu odobrať do obedára v čase
od 13.30 do 14:00 hod. Zákonný zástupca uhrádza plnú výšku štátneho príspevku
na stravovanie 1,20 €/obed na bežný účet ŠJ. Za neodobratú stravu sa finančná ani vecná
náhrada neposkytuje.
Ak zákonný zástupca neuhradí náklady na neodhlásenú stravu do 10. dňa nasledujúceho
mesiaca, bude stravovanie žiaka prerušené až do zaplatenia vzniknutého záväzku.

E. Súhlas zákonného zástupcu dieťaťa
Svojím podpisom udeľujem Základnej škole s materskou školou súhlas so spracovaním
osobných údajov žiaka, ktorého som zákonným zástupcom pre účel poskytnutia stravovania
v rozsahu: meno a priezvisko stravníka, adresa bydliska a meno, priezvisko, telefonický
kontakt. 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................................ dňa...............

podpis zákonného zástupcu žiaka

