ZÁPISNÝ LÍSTOK
stravníka ŠJ pri MŠ
Záväzne prihlasujem svoje dieťa na stravovanie v zariadení školského stravovania :
ŠJ pri ZŠ Dolná Tižina, školský rok:................................................
Meno a priezvisko stravníka/dieťaťa........................................................................................
Bydlisko.......................................................................................................................................
Meno a priezvisko matky (zákonného zástupcu):......................................................................
Číslo telefónu:............................................................................................................................
Meno a priezvisko otca (zákonného zástupcu):.........................................................................
Číslo telefónu:.............................................................................................................................
Číslo účtu v tvare IBAN/vrátenie preplatkov/:..........................................................................
Spôsob úhrady príspevku na stravovanie:
Príspevok na stravovanie zákonný zástupca dieťaťa/žiaka uhrádza najneskôr do 15. dňa v mesiaci, formou:
* internetbanking
* poštová poukážka
* nevhodné preškrtnúť
Po úhrade príspevku na stravovanie je potrebné potvrdenie o zaplatení odovzdať do ŠJ pri ZŠ Dolná Tižina.
PRÍSPEVKY NA STRAVOVANIE V ŠJ PRI MŠ:
PREDŠKOLÁCI:
Jednorazový príspevok na stravovanie vo výške: 20 € sa uhrádza pri nástupe dieťaťa na stravovanie(t. j. na začiatku
školského roka, najneskôr do 15. dňa v mesiaci (september). Z tohto príspevku bude odrátavaný doplatok k stravnému ak
prevyšuje sumu dotácie 1,20 €.
STRAVNÍK S DOTÁCIOU: 1,45 € + 0,25 € (réžia) = 1,70 €
Desiata: 0,36 € + obed: 0,85 € + olovrant: 0,24 € = 1,45 € + 0,25 € (réžia) = 1,70 €
1,20 € (dotácia) + 0,50 € (doplatok rodiča)
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 výchovnovzdelávacieho procesu v materskej škole a odobralo stravu. Na základe uvedeného zákonný zástupca dieťaťa berie na
vedomie, že je povinný v prípade neúčasti svojho dieťaťa na výchovno-vzdelávacom procese, dieťa zo stravy včas
odhlásiť, alebo uhradiť plnú výšku príspevku na stravovanie, ktorá je uvedená pri jednotlivých kategóriách stravníkov.
STRAVNÍK BEZ DOTÁCIE: 1,45 € + 0,25 € (réžia) = 1,70 €
Desiata: 0,36 € + obed: 0,85 € + olovrant: 0,24 € = 1,45 € + 0,25 € (réžia) = 1,70 €
Odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 7:50 hod. v daný pracovný deň.
Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.
Možnosti odhlasovania zo stravovania:
on-line na web-stránke školy: www.zsdolnatizina.edupage.org
telefonicky na tel. č.: +421/5995191
mailom na adrese:sjdolnatizina@gmail.com
osobne vo: Výdajnej ŠJ pri MŠ Dolná Tižina
Súhlas zákonného zástupcu dieťaťa
Svojím podpisom udeľujem súhlas prevádzkovateľovi ŠJ pri MŠ so spracovaním osobných údajov dieťaťa, ktorého som
zákonným zástupcom, a to v informačnom systéme „Stravné“, pre účel poskytnutia stravovania v rozsahu: meno
a priezvisko stravníka, adresa bydliska a meno, priezvisko, telefonický kontakt a číslo účtu zákonného zástupcu žiaka.
Som si vedomý/á, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať.
Svojím podpisom potvrdzujem, že beriem na vedomie všetky vyššie uvedené podmienky organizácie režimu
a podmienky stravovania.
V................................ dňa...............
podpis zákonného zástupcu dieťaťa

