Materská škola Selce, Selčianska 114, 976 11 S E L C E

Prihláška na stravovanie v materskej škole
Záväzne prihlasujem svoje dieťa na stravovanie v školskej jedálni
pre školský rok 2020/2021 od dňa:...................................................
Meno a priezvisko dieťaťa/ žiaka..............................................................
Bydlisko dieťaťa/žiaka...............................................................................
Meno a priezvisko matky (zákonného zástupcu).......................................
č.tel............................................................................................................
Meno a priezvisko otca (zákonného zástupcu)..........................................
č.tel............................................................................................................
Zdravotný stav dieťaťa:
Alergia...................................................................................................
Potravinová intolerancia (iné) .....................................................................................
( v prípade výskytu dokladovať lekárskym potvrdením od odborného lekára)
Súhlas rodiča so spracovaním osobných údajov
Ako zákonný zástupca môjho dieťaťa svojim podpisom dávam súhlas so spracúvaním
svojich osobných údajov a údajov svojho dieťaťa v rámci informačného systému
stravovanie pre účel poskytnutia stravovania v školskom roku 2020/2021 nutnej doby na
archiváciu, ktorá predstavuje 5 rokov. Po uplynutí archivačnej lehoty budú mnou
poskytnuté osobné údaje náležite zlikvidované.
Od 25.05.2018 platí nová legislatíva v oblasti ochrany osobných údajov – Nariadenie (EÚ)
2016/679 a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. Prevádzkovateľ spracováva vaše osobné údaje v súlade s nariadením
EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane osôb pri spracovaní osobných údajov a zákonom
SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dátum:................................

...............................................
podpis zákonného zástupcu

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ÚHRADA POPLATKU ZA STRAVOVANIE DIEŤAŤA V MATERSKEJ ŠKOLE
V zmysle VZN č. 2/2019 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí v školských
jedálňach pri materských školách v súlade s § 140 ods. 9 školského zákona činnosť v
školských jedálňach sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou
v školských jedálňach pri MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Selce je na jeden deň
určený príspevok vo výške stravného limitu: 1,54 €, t.j.:
o
o
o
o

desiata: 0,38 €
obed:
0,90 €
olovrant: 0,26 €
režijné náklady: 6,50 €/mesačne

príspevok na stravovanie zákonný zástupca dieťaťa uhradí vopred, najneskôr do 25. dňa
v mesiaci internetbankingom na účet
Možnosti odhlásenia zo stravy:
o
o
o

oznámi rodič osobne učiteľke na triede
zapíše do odhlasovacieho zošita v šatni deň vopred
telefonicky na tel. č.: 048/41 812 21 a to tým spôsobom, že nahrá odkaz na
záznamník telefónu do 08:00 hod.
Za včas neodhlásenú stravu je zákonný zástupca povinný uhradiť príspevok na nákup
potravín a príspevok na režijné náklady – cenu stravného celkom.

