ZÁPISNÝ LÍSTOK STRAVNÍKA – MŠ - predškoláci
Školský rok 2020/2021
Záväzne prihlasujem svoje dieťa na stravovanie v zariadení školského stravovania:
Odo dňa ............................................................VS: ............................................................
Meno a priezvisko: ...........................................................................................................
Bydlisko .............................................................................................................................
Meno a priezvisko matky (zákonného zástupcu) ...............................................................
č.t. ............................. e-mail ..............................................................................................
Meno a priezvisko otca (zákonného zástupcu):...................................................................
č.t. .............................e-mail................................................................................................
Číslo účtu na vrátenie preplatku..........................................................................................
Stravná jednotka: 1,45 € - z toho:
desiata:
obed:
olovrant:

0,36 €
0,85 €
0,24 €

Dotácia od štátu na stravovanie je vo výške 1,20 €, tzn. že doplatok za celodennú stravu je
0,25 €/ 1 deň.
Zákonný zástupca uhradí jednorazový príspevok na stravovanie vo výške 20,00 € za obdobie
od 1.9.2020 do 31.12.2020 vopred pred nástupom dieťaťa na stravovanie najneskôr do konca
augusta.
Od 1.1.2021 sa strava platí paušálne a to v sume 29,00 € mesačne.
Číslo účtu, na ktorý sa uhrádza jednorazový príspevok:
SK90 0200 0000 0016 3624 5155
Prihlásenie a odhlásenie zo stravy:
-

najneskôr do 14. hodiny predchádzajúceho pracovného dňa na tel. čísle 034/6565113
alebo v nutných prípadoch do 7.00 hodiny formou SMS na tel. číslo 0948 668 366.
V prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára. Ďalšie
dni neprítomnosti dieťaťa na výchovnovzdelávacom procese školy je potrebné dieťa
zo stravovania odhlásiť. V prípade neodhlásenia stravník uhrádza stravu v plnej
výške.
Podľa zákona č.544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR, dieťa má nárok
na stravu za poplatok znížený o sumu 1,20 € (dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa) iba v prípade, ak sa zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole a odobralo stravu. Na základe uvedeného zákonný zástupca
dieťaťa berie na vedomie, že je povinný v prípade neúčasti svojho dieťaťa v materskej
škole dieťa zo stravy včas odhlásiť, alebo uhradiť plnú výšku príspevku na stravovanie.

Súhlas zákonného zástupcu dieťaťa
Svojim podpisom udeľujem súhlas prevádzkovateľovi ZŠS vrátane informačného systému ZŠS
pri ZŠ Borský Mikuláš so spracovaním osobných údajov dieťaťa, ktorého som zákonným
zástupcom pre účely poskytovania stravovania v rozsahu: meno a priezvisko stravníka, adresa
bydliska, telefonický kontakt, číslo účtu zákonného zástupcu dieťaťa. Som si vedomá/ý, že
tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať.

Svojim podpisom potvrdzujem, že beriem na vedomie všetky vyššie uvedené podmienky
organizácie režimu a podmienky stravovania.

V Borskom Mikuláši, dňa
...................................................
podpis zákonného zástupcu dieťaťa

