Zariadenie školského stravovania pri MŠ, Selčianska 114, 976 11 Selce

Zápisný lístok stravníka pre bežné stravovanie
na školský rok 2020/2021
v súlade s § 9 ods. 1 písm. e) vyhlášky č. 330/2009 Z. z. o zriadení školského
stravovania
Meno a priezvisko dieťaťa/žiaka:.....................................................................trieda...............
Adresa bydliska: ............................................................................................................ ...............
Meno a priezvisko zákonného zástupcu:......................................................................................
Tel. kontakt:.................................................................číslo účtu..................................................
Zákonný zástupca dieťaťa /žiaka svojim podpisom potvrdzuje, že berie na vedomie podmienky organizácie
režimu stravovania v školskom zariadení a podmienky úhrady nákladov na stravovanie:
 Spôsob úhrady stravných poplatkov: bezhotovostne – prevodom na účet materskej školy vedený v Prima
banka Slovensko, a.s. Źilina, číslo účtu v tvare IBAN: SK95 5600 0000 0012 4088 3003 internetbanking ,
 Príspevok na stravovanie zákonný zástupca dieťaťa/žiaka uhradí vopred, najneskôr do 25. dňa mesiaca
predchádzajúceho mesiaca, v ktorom sa poskytuje stravovanie.
 Dieťa materskej školy v hmotnej núdzi a dieťa predškolák alebo žiak základnej školy má nárok na
dotáciu k stravovacím návykom iba v prípade, ak sa zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu v škole
a odoberie prihlásený obed.
 V prípade akejkoľvek neprítomnosti (aj ochorenia) dieťaťa/žiaka na výchovno-vzdelávacom procese v škole
je povinnosťou zákonného zástupcu odhlásiť dieťa aj z obeda v stanovenom čase (.11:30 – 12:00 hod.).
 Za včas neodhlásenú stravu sa dotácia k stravovacím návykom neposkytuje, zákonný zástupca je povinný
uhradiť príspevok na nákup potravín a príspevok na režijné náklady - cenu stravného lístka celkom.
 Spôsob úhrady režijných poplatkov: bezhotovostne – prevodom na účet materskej školy vedený v
Prima banka Slovensko, a.s. Źilina, číslo účtu v tvare IBAN: SK11 5600 0000 0012 4088 8007
internetbanking
 Príspevok na réžiu zákonný zástupca dieťaťa/žiaka uhradí vopred, najneskôr do 25. dňa mesiaca
predchádzajúceho mesiaca, v ktorom sa poskytuje stravovanie.
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 Zariadenie
školského stravovania pri MŠ, Selčianska 114, Selce, 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:
Školy alebo školské zariadenia majú právo získavať a spracúvať osobné údaje o deťoch a žiakoch v rozsahu 1. meno a
priezvisko, 2. dátum a miesto narodenia, 3. bydlisko, 4. rodné číslo, 5. štátna príslušnosť, 6. národnosť, 7. fyzického
zdravia a duševného zdravia, 8. mentálnej úrovne vrátane výsledkov pedagogicko-psychologickej a špeciálno–
pedagogickej diagnostiky, b) o identifikácii zákonných zástupcov dieťaťa alebo žiaka (meno a priezvisko, adresa
zamestnávateľa, trvalé bydlisko, kontakt) podľa § 11 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon)
v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov.

Zariadenie školského stravovania pri MŠ, Selčianska 114, 976 11 Selce

Príloha k zápisnému lístku stravníka pre zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka

Podmienky organizácie režimu stravovania v školskom zariadení a podmienky
úhrady nákladov na stravovanie:
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Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie a podmienky úhrady sú určené Všeobecne záväzným
nariadením obce Selce č. 2/2019v súlade s finančnými pásmami vydanými Ministerstvom školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky.

Príspevok na čiastočnú úhradu režijných nákladov: Stravník MŠ 6,50 € mesačne.
 Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza príspevok na stravovanie mesačne vopred, najneskôr do 25. dňa
v mesiaci na účet školskej jedálne číslo: IBAN : SK28 5600 0000 0012 4088 3003
 Úhrada zákonného zástupcu dieťaťa sa znižuje o poskytnutú dotáciu k stravovacím návykom o 1,20 € podľa
osobitného predpisu iba v prípade, ak sa dieťa/ žiak zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu v škole
a odoberie prihlásený obed.
 V prípade neprítomnosti dieťaťa v škole je povinnosťou zákonného zástupcu odhlásiť dieťa zo stravy
najneskôr do 14:00 hod. , alebo v prípade ochorenia dieťaťa najneskôr do 8:00 hod. ráno telefonicky
 na t.č .048/ 41 812 21 ( záznamník,), prípadne osobne
 Za neodhlásenú stravu sa dotácia k stravovacím návykom neposkytuje, zákonný zástupca dieťaťa je povinný
za včas neodhlásenú stravu uhradiť príspevok na nákup potravín a príspevok na režijné náklady,
uhradiť stravný lístok v plnej výške.

V ............................

dňa..........................

Meno a priezvisko, vedúci zariadenia školského stravovania

.....................................................................
Podpis, pečiatka

