Materská škola, Sokolská 494, 013 24 Strečno
Zápisný lístok stravníka pre beţné stravovanie na školský rok 2021/2022
v súlade s § 9 ods. 1 písm. e) vyhlášky č. 330/2009 Z. z. o zriadení školského stravovania
Meno a priezvisko dieťaťa/ţiaka:.....................................................................trieda...............
Adresa bydliska: ...........................................................................................................................
Meno a priezvisko zákonného zástupcu:......................................................................................
Tel. kontakt:..................................................................................................................................
Číslo bankového účtu vo formáte IBAN: .....................................................................................
(v prípade vrátenia preplatkov)
Spôsob úhrady stravných poplatkov: (nehodiace sa preškrtnúť)
* poštová poukážka
* internetbanking
Zákonný zástupca dieťaťa /ţiaka svojim podpisom potvrdzuje, ţe berie na vedomie podmienky organizácie
reţimu stravovania v školskom zariadení a podmienky úhrady nákladov na stravovanie:
 Výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výšku príspevku na režijné náklady uhrádza zákonný
zástupca do 15. dňa max. 20 dňa príslušného mesiaca na účet školskej jedálne číslo:
 .....SK09 0200 0000 0016 4395 3651 ......
 Výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výšku príspevku na režijné náklady uhrádza zákonný
zástupca dieťaťa, ktorému bola poskytnutá dotácia podľa §4 zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciach
v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, do 15. dňa v mesiaci za
predchádzajúci mesiac.
 Dotácia v sume 1,30 Eur sa poskytuje na kaţdé dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a ţije v
domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, ktorej príjem je najviac vo výške ţivotného
minima, ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil nárok na daňový bonus. Nárok na dotáciu má
dieťa MŠ, ktoré je v poslednom ročníku a nedovŕšilo vek 6 rokov a dieťa ZŠ, ktoré je v poslednom
ročníku a dovŕšilo vek 15 rokov iba v prípade, ak sa zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ,ZŠ
a skonzumuje jedlo v priestoroch školskej jedálne.
 V prípade neprítomnosti dieťaťa/žiaka na výchovno-vzdelávacom procese v škole, alebo jeho ochorenia, je
povinnosťou zákonného zástupcu odhlásiť dieťa zo stravy v určenom čase.
 Za včas neodhlásenú a neskonzumovanú stravu v ŠJ sa dotácia k stravovacím návykom neposkytuje, zákonný
zástupca je povinný uhradiť príspevok za stravné v plnej výške. Obed do obedára sa vydáva iba v prvý
deň choroby.
 Evidencia odberu stravy pre ZŠ je na základe čipu. Stravník je povinný zakúpiť si čip v ŠJ. Cena čipu
je 5,0 Eur. Po ukončení stravovania sa po vrátení nepopísaného a nepoškodeného čipu sa táto suma
vráti.
Súhlas zákonného zástupcu so spracúvaním osobných údajov
Svojím podpisom v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov udeľujem súhlas so
spracúvaním osobných údajov dieťaťa/žiaka, ktorého som zákonným zástupcom, prevádzkovateľovi ŠJ pri MŠ,
Materská škola, Sokolská 494, 013 24 Strečno, v informačnom systéme „Stravné“, pre účel poskytnutia stravovania
v rozsahu: číslo účtu zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka, po dobu prijatia do zariadenia školského stravovania. Som si
vedomý/á, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania
vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

V ..................................dňa...............................

.......................................................................
Podpis zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka

Poznámka:
Rozsah spracúvaných osobných údajov pre potreby dokumentácie v zariadení školského stravovania je v súlade s §11
ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.

Podmienky organizácie reţimu stravovania v školskom zariadení a podmienky úhrady
nákladov na stravovanie:
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie a podmienky úhrady sú určené dodatkom č.1 k
Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Strečno číslo....4/2019...... s účinnosťou od 1.01.2022
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 V prípade neprítomnosti dieťaťa/žiaka v MŠ,ZŠ je povinnosťou zákonného zástupcu odhlásiť dieťa zo stravy
deň vopred do 13:45 hod. osobne v školskej jedálni alebo u vedúcej ŠJ, telefonicky na t.č. 041- 56 97 250,
mob. 0911 020 104, 0908 451 868. V pondelok dieťa MŠ netreba odhlasovať, ostatné dni je potrebné
odhlásiť / prihlásiť/dieťa deň vopred do 13:45 hod.
 Obed je moţné odobrať do obedára, len v prvý deň choroby dieťaťa. Na základe nariadenia RÚVZ
počas epidemiologickej situácie je jedlo balené do jednorazového obalu. Náklady na zakúpenie obalu
sú platené z réţie.
 Za neodhlásenú stravu sa dotácia k stravovacím návykom neposkytuje, zákonný zástupca je povinný za včas
neodhlásenú stravu uhradiť príspevok stravné v plnej výške.
V Strečne dňa ....01.01.2022......
.......................................................
Silvia Prieloţná
Vedúca školskej jedálne

