ZÁPISNÝ LÍSTOK NA STRAVOVANIE DETÍ V MŠ
Na školský rok :

2019/2020

Záväzne prihlasujem svoje dieťa na stravovanie v zariadení školského stravovania ( dalej len ŠJ )
Školská jedáleň pri MŠ Veľký Šariš, ul. A. Sládkoviča 10, 082 21 Veľký Šariš

Priezvisko a meno dieťaťa : ...................................................................................odo dňa: ......................
Bydlisko dieťaťa : ...........................................................................................................................................
Meno a priezvisko matky /zákonného zástupcu/ : ..........................................................................................
Číslo telefónu : ......................................
Meno a priezvisko otca /zákonného zástupcu / : ............................................................................................
Číslo telefónu :........................................

Spôsob úhrady príspevku na stravovanie :
Platba za stravné sa uhrádza mesačne vopred k 25. dňu v mesiaci ako záloha na nasledujúci mesiac
na číslo účtu v tvare IBAN :

SK40 0200 0000 0025 1424 4853

Do popisu uviesť meno a priezvisko dieťaťa

•
•
•
•

Trvalým príkazom
Poštovou poukážkou
Hotovosťou vo VÚB v pokladni- nezabudnite uviesť meno dieťaťa, ktorému platbu priradiť !!!
Cez internetbanking

Denný poplatok za objednané jedlo vo výške zvoleného finančného pásma. Finančné pásmo II,
VZN č.4/2019 platné od 1.9.2019, schválené 20.5.2019 MsÚ V.Šariš Výšku príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v školskej jedálni určuje zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením a všetky zariadenia
školského stravovania v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti zverejnia túto výšku príspevku za jedno jedlo na
viditeľnom mieste.
Svoje dieťa prihlasujem na :
A / Celodenné stravovanie : 1,45 € + 0,20 € /režijné náklady na vydaný obed/ = 1,65 € na 1 deň

Preddavok na 1 mesiac je :
B / Poldenné stravovanie:

Desiata + Obed + Réžia

: 0,36 € + 0,85 € +0,20 € = 1,41 € na 1 deň

Preddavok na 1 mesiac je

:

Obed + Olovrant+ Réžia

: 0,85 € +0,24 € + 0,20 € = 1,28 € na 1 deň

Preddavok na 1 mesiac je :
C / Predškoláci

:

33,-- €
28,-- €
26,-- €

1,65 € - 1,20 € /dotácia od štátu/ = 0,45 € na 1 deň
Preddavok na 1 mesiac je :

9,-- €

Predškoláci sú povinní zaplatiť jednorázový depozit 33,--

€ v septembri, samozrejme

okrem stravného 9,-- € pre prípad, ak dieťa včas neodhlásia. V tom prípade sa im stiahne
za celodennú stravu plná suma, t.j. 1,65 € na deň z týchto peňazí. Za neodhlásenú stravu
im dotácia 1,20 € od štátu nepatrí. Ak sa z týchto peňazí nebude musieť čerpať, budú vrátené
zákonnému zástupcovi pri vyúčtovaní na konci šk. roka.

Číslo účtu v tvare IBAN : ...........................................................................................
z ktorého bude prichádzať úhrada , resp. kde Vám bude vrátený preplatok stravy. Pri zmene banky vás žiadam
o nahlásenie nového čísla účtu !!! Predídete tým zbytočným nedorozumeniam!

Odhlásiť, resp. prihlásiť dieťa na stravu je potrebné najneskôr do 14,00 hod.v predchádzajúci
pracovný deň na tel.čísle 0944 725 536. V prvý deň choroby je možné dieťa odhlásiť do 08,00hod.v daný
deň, resp. neodhlásenú stravu odobrať do obedára v čase od 13,10 hod. – 13,30 hod. Skôr, ani neskôr
stravu nevydáme ! V takom prípade stravník uhrádza plnú výšku príspevku na stravovanie.
Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná, ani vecná náhrada neposkytuje.
Dieťa – predškolák má nárok na stravu za znížený poplatok, ktorým je dotácia v od štátu čiastke 1,20 €
iba v prípade, ak sa zúčastní vyučovania. Preto je zákonný zástupca povinný v prípade neúčasti svojho
dieťaťa na vyučovacom procese dieťa zo stravy včas odhlásiť, alebo uhradiť plnú úhradu za jedlo.

Možnosti odhlasovania zo stravovania
- Telefonicky na tel. čísle : 0944 725 536
- SMS správou na tel.čísle : 0944 725 536
- Osobne v ŠJ, alebo zápisom do zošita, ktorý je na stole pri kuchyni
Súhlas zákonného zástupcu dieťaťa :
Svojim podpisom udeľujem súhlas prevádzkovateľovi informačného systému ŠJ pri MŠ Veľký Šariš,
ul. A. Sládkoviča 10, 082 21 Veľký Šariš 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 a priezvisko, tel. kontakt a číslo účtu zákonného
zástupcu stravníka.
Svojim podpisom potvrdzujem, že beriem na vedomie všetky vyššie uvedené podmienky
organizácie režimu a podmienky stravovania.
Kontakt : Katarína Szabóová, ved. ŠJ, tel. 0944 725 536

Vo Veľkom Šariši: ................................

Podpis zákonného zástupcu : ...........................................

