ZÁPISNÝ LÍSTOK
stravníka
Záväzne prihlasujem svoje dieťa na stravovanie v zariadení školského stravovania
(ďalej len ŠJ): Školská jedáleň pri MŠ, Školská 2, Zohor na šk. rok 2019/2020.
Meno a priezvisko dieťaťa:...............................................……………......................................
Bydlisko........................:....................................................………..…..Trieda:……….............
Meno a priezvisko zákonného zástupcu dieťaťa:................................................................…..
Číslo telefónu:............................................E-mail: .…….....……...................................……..
Spôsob úhrady príspevku na stravovanie:
*/ poštovou poukážkou

*/ prevodom z účtu - internetbanking

(zakrúžkujte)

Príspevok na stravovanie zákonný zástupca dieťaťa uhrádza mesačne najneskôr do 15. dňa
v mesiaci, za ktorý je stravné vystavené. Pri platbe prevodným príkazom je potrebné
uvádzať meno a triedu stravníka a variabilný symbol.
Výška stravného:
Dieťa MŠ vo veku 3-5 rokov:
desiata + obed
….1,28 € / deň
desiata + obed + olovrant
….1,54 € / deň
Dieťa MŠ vo veku 5-7 rokov (v poslednom ročníku MŠ) pri nároku na dotáciu:
desiata + obed
….0,08 € / deň
desiata + obed + olovrant
….0,34 € / deň
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 zúčastnilo vyučovania v materskej škole a
odobralo stravu.
Na stravu v ŠJ pri MŠ je možné prihlásiť len stravníkov, ktorí nemajú voči ŠJ nedoplatky
na stravnom z predchádzajúceho obdobia. Pri opakovanom nezaplatení stravného má
vedúca ŠJ právo vylúčiť stravníka zo stravovania v ŠJ.
Súhlas zákonného zástupcu dieťaťa:
Svojím podpisom udeľujem súhlas prevádzkovateľovi informačného systému SOFT-GL–
ŠJ pri ZŠ Albína Brunovského, Obchodná 7, Zohor 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 a e-mailový kontakt zákonného zástupcu dieťaťa. 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 Zohore, dňa.........……...…

Podpis rodiča / zák. zástupcu ………………………….

