201
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ, Hargašova 5, 841 06 Bratislava

ZÁPISNÝ LÍSTOK stravníka
Záväzne prihlasujem svoje dieťa/žiaka na stravovanie v zariadení školského stravovania
v šk. roku 2019/2020 od ........................
Meno a priezvisko stravníka/dieťaťa: ......................................................... Trieda: .................................
Bydlisko: ..................................................................................................................................................
Meno a priezvisko rodiča/zákonného zástupcu: .....................................................................................
Telefonický kontakt: .........................................................e-mail: ...........................................................

Príspevky na stravovanie v ŠJ pri MŠ
Jednorazový príspevok na stravovanie vo výške 20 € sa uhrádza vopred pred nástupom dieťaťa na
stravovanie ( t.j. na začiatku školského roka vopred, najneskôr do 27. dňa v mesiaci august ) a bude
zúčtovaný po ukončení školského roka. Pri dodržaní podmienok na priznanie dotácie 1,20 € na výchovu
k stravovacím návykom dieťaťa podľa zákona č.544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR bude
jednorazový príspevok na stravovanie vrátený zákonnému zástupcovi dieťaťa v plnej výške na účet
v tvare IBAN: ............................................................................................

Stravník – dieťa v MŠ – denné stravovanie:
Stravník bez dotácie ................ 2,46 €

Stravník – dieťa – predškolák v MŠ – denné stravovanie:
Stravník s dotáciou ................. 1,26 €

( stravník bez dotácie ........... 2,46 € )

Náklady a úhrada zákonného zástupcu na stravovanie v ŠJ pri MŠ tvoria :
Náklady na nákup potravín podľa vekovej kategórie stravníka v nadväznosti na odporúčané výživové
dávky a režijné náklady na jedlo stanovené vo Všeobecne záväznom nariadení MČ Bratislava-Záhorská
Bystrica.

Spôsob úhrady príspevku na stravovanie
Bankovým prevodom, trvalým príkazom, internet bankingom, vkladom na účet, v hotovosti dobitím
konta priamo pri pokladni v bufete
Číslo účtu v tvare IBAN : SK SK30 0200 0000 0033 3486 4451
Variabilný symbol : pridelené osobné číslo

BIC: SUBASKBX

Podmienky organizácie režimu stravovania
Z dôvodu dodržiavania záväzných platných predpisov pre školské stravovanie ( Zásady správnej
výrobnej praxe – HACCP a pod.):
§ Je potrebné odhlásiť stravu najneskôr do 15,00 hod. v predchádzajúci pracovný deň,
§ Nie je možné odhlásiť stravu ráno v daný deň,
§ V prvý deň choroby je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára v čase od 12,00- 13,00
hod., avšak v tomto prípade stravník uhrádza plnú výšku príspevku na stravovanie vo výške
2,46 €
§ Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje

Spôsob prihlasovania a odhlasovania stravy:
§
§
§
§

cez elektronický stravovací systém na internetovej stránke
https://zshargasovaba.eurest.sk:8443/food
telefonicky na tel. čísle: +421 907 827 049
e- mailom: skola.1930@compass-group.sk
osobne v ŠJ

V zmysle zákona č.544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR, dieťa má nárok na stravu za
poplatok znížený o sumu 1,20 € ( dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ) iba
v prípade, že sa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole a odobralo stravu.
Na základe uvedeného rodič/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 vo výške 2,46 €.
V prípade, že stravník nebude zo stravy odhlásený niekoľko dní, rodič/ zákonný zástupca uhrádza
stravu za všetky dni neprítomnosti dieťaťa.

Súhlas rodiča/zákonného zástupcu dieťaťa

Svojim podpisom udeľujem súhlas prevádzkovateľovi ŠJ vrátane informačného systému ŠJ so
spracovaním osobných údajov dieťaťa, ktorého som zákonným zástupcom, a to v informačnom
systéme pre účel poskytnutia stravovania v rozsahu:
- meno a priezvisko stravníka, adresa bydliska,
- meno, priezvisko, telefonický kontakt, e-mail a číslo účtu rodiča/zákonného zástupcu dieťaťa
Som si vedomý, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať. Svojim podpisom potvrdzuje, že beriem
na vedomie všetky vyššie uvedené pravidlá stravovania.

V .................................... dňa...........................

..........................................................
podpis rodiča/zákonného zástupcu

