Školská jedáleň pri Materskej škole, Jasenica 214, 018 17 Jasenica, telefón 042/438 51 24

Záväzný zápisný lístok
na odber stravy (vyplnené vrátiť do ŠJ)
Meno a priezvisko stravníka:

_______________________________________________________________________

Dátum narodenia:

_______________________________________________________________________

Navštevuje triedu (zamestnanec, dôchodca, žiak MŠ): _____________________________________________________
Bydlisko:

____________________________________________________________________________________

Meno a priezvisko zákonného zástupcu (matky):__________________________________________________________
Bydlisko:

____________________________________________________________________________________

Telefón:

____________________________________________________________________________________

Meno a priezvisko zákonného zástupcu (otca):___________________________________________________________
Bydlisko:

____________________________________________________________________________________

Telefón:

____________________________________________________________________________________

Prihlasujem žiaka (stravníka) na denný odber obedov (stravy) počas prevádzky ZŠ a MŠ, s platnosťou na školský rok
2020/2021.
Vyplnia zák. zástupcovia žiaka MŠ: dieťa prihlasujem na poldenné/celodenné stravovanie (nehodiace sa prečiarknite).
Zákonní zástupcovia žiaka sa zaväzujú, že v prípade potreby včas odhlásia a následne prihlásia dieťa z odberu/na odber
stravy, t. j. najneskôr deň vopred do 13.00 telefonicky na čísle 042/4385124 alebo osobne u vedúcej ŠJ. Ak tak
neurobia a strava bude pripravená, zaväzujú sa uhradiť ju v predpísanej výške vrátane réžijných nákladov, s tým, že
rodičia majú nárok si v daný deň do 13.00 hod. obed pre dieťa vyzdvihnúť. Na ďalšie dni je potrebné dieťa zo stravy
odhlásiť. Z dôvodu dodržiavania záväzných platných predpisov pre školské stravovanie nie je možné odhlásiť stravu
žiaka ráno v daný deň neprítomnosti. Za neodhlásenú a neodobratú stravu sa náhrada neposkytuje. Vyberať za stravu
sa bude mesiac vopred. Neodobraté odhlásené obedy sa odrátajú z ceny stravného v nasledujúcom kalendárnom mesiaci.
Stravné je potrebné uhradiť do 15. dňa v mesiaci.
Číslo IBAN-u, z ktorého budete posielať platby za stravu a na vrátenie preplatku, pri platbe šekom netreba vypĺňať:
SK_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (vyplňte čitateľne)
Horeuvedení zákonní zástupcovia (stravník) v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení
neskorších predpisov dávajú súhlas Školskej jedálni pri Materskej škole, Jasenica 214, 018 17 Jasenica, spracovávať
osobné údaje uvedené na tomto zápisnom lístku pre potreby stravovania uvedeného stravníka. Súhlas je platný
do ukončenia stravovania v ŠJ. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.
Na základe schválených limitov VZN obce Jasenica sa určuje denný poplatok za stravu v nasledovnej výške:

Žiaci MŠ Jasenica: 1,54 €/celodenná strava, 1,28 €/poldenná strava + RN 0,19 €
Žiaci MŠ Stupné: 1,16 €/obed + olovrant + RN 1,49 €
Žiaci ZŠ Jasenica: 1,21 €/obed + RN 0,19 €
Zamestnanci: 1,41 €/obed + RN 0,19 €
Cudzí stravníci: 1,41 €/obed + RN 1,49 €
Pri dodržaní podmienok štátnej dotácie vo výške 1,20 €/deň na žiaka ZŠ a predškoláka, bude úhrada za obed pre
školákov 0,01 € a 0,19 €, pre predškolákov s celodenným stravovaním 0,34 € a 0,19 € a pre predškolákov
s poldenným stravovaním 0,08 € a 0,19 € za stravu a režijné náklady.
Svojím podpisom potvrdzujem, že beriem na vedomie všetky vyššie uvedené podmienky organizácie režimu a podmienok
stravovania.
V prípade, že dieťa/stravník trpí potravinovou alergiou, prípadne iným zdravotným problémom, ktorý by ovplyvňoval
jeho stravovanie, je potrebné to doložiť lekárskym potvrdením od odborného lekára a odovzdať vedúcej ŠJ.
V Jasenici, dňa: _____________________
_______________________________________________
podpisy zákonných zástupcov (stravníka)

