
     PRIHLÁŠKA NA STRAVOVANIE - Zápisný lístok          

Záväzne prihlasujem svoje dieťa/žiaka na stravovanie v zariadení školského stravovania na:

Školský rok : 2022/2023 od dňa: 01.09.2022

Názov zariadenia    : Školská jedáleň pri Základnej škole, Školská 339/2, Michaľany

Meno a priezvisko stravníka : _____________________      Trieda ____________

Meno a priezvisko zák. zástupcu       : _____________________      Tel.č.: ____________

Email zák. zástupcu : _____________________    
Spôsob úhrady 

1. bankovým prevodom na u. č. SK65 0200 0000 0016 3795 4551 (správa pre prijímateľa - meno žiaka) 
2. poštovou poukážkou na pošte
3. platba v hotovosti sa nevykonáva 

        Denný poplatok - stravné              

Stravníci MŠ: Stravníci ZŠ: Zamestnanec:           Cudzí stravník:

Desiata : 0,38€ Obed 1.stupeň: 1,21€ Obed:1,41€           Obed: 1,41€

Obed : 0,90€ Obed 2.stupeň: 1,30€                 Réžia:1,06€           Réžia:1,06€

Olovrant : 0,26€ MŠ dotácia - doplatok za celodennú stavu 0,24 €.

             Všeobecné pokyny              

1.Platba  sa uhrádza mesačne za bežný mesiac- najneskôr do 20. dňa v mesiaci.

2.Odhlásiť, resp. prihlásiť sa na stravu je možné do 14:00 vopred, alebo najneskôr do 7.45 hod. ráno.
- telefonicky : 056/6702271
- osobne v kancelárii vedúcej ŠJ Michaľany
3. Odobrať jedlo v prípade neočakávaného odchodu dieťaťa zo školy/škôlky má rodič právo v prvý   

deň, ostané dni je nutné stravníka vyhlásiť.

           4. Podľa § 4 ods. 6 zákona č. 544/2010 Z.z. sa dotácia na stravu poskytne v sume 1,30 eura za každý deň, 
ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti alebo vyučovania a odobralo stravu.
           5. Zapisovanie stravníkov je možné na t.č. 056/6702271 alebo v kancelárii vedúcej ŠJ Michaľany.
           6. Ak rodič neuhradí stravné za bežný mesiac, nasledujúci mesiac mu strava nebude poskytnutá.
           7.Svojim podpisom potvrdzujem  a beriem  na vedomie plnú úhradu stravy  podľa  finančného  pásma 
stravovacieho  zariadenia,   v prípade  včasného   neodhlásenia   stravníka   zo stravy,  alebo neodobratia 
objednanej stravy.  
           8.Zariadenie SŠ poskytuje stravovanie deťom a žiakom v súlade s platnými predpismi a riadi sa finančnými 
pásmani,ktoré sú schválené MŠVVa Š SR , ktoré sú platné od 01.09.2019.
          9. Žiak a dieťa musí chodiť do školského zariadenia včas, inak mu nebude poskytnutá strava.

       Prehlásenie               

        Súčasne svojim podpisom udeľujem svoj súhlas podľa §11 zákona č. 18/2018 Z z. o ochrane osobných 
údajov v znení neskorších predpisov svoj súhlas so správou, spracovaním a uchovaním svojich  osobných 
údajov  a  údajov  svojho  dieťaťa   za účelom  poskytovania   stravy    v zariadení   školského  stravovania, 
vytvárania databázy stravníkov a k ďalšej spolupráce. Súhlas je daný na dobu nevyhnutnú na dosiahnutie 
účelu   a počas  doby  nevyhnutnej    na archiváciu   (3roky).    Prevádzkovateľ    sa zaväzuje,    že  v zmysle 
ustanovenia   §19 ods.  2  zákona   č. 18/2018 Z. z.   zlikviduje  osobné údaje  dotknutej osoby po uplynutí 
stanovenej doby. Podľa § 19 ods.2 písm.c. citovaného zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať.

V Michaľanoch       dátum :                      _______________________

podpis zák. zástupcu


