Zápisný lístok stravníka ŠJ pri ZŠ
Záväzne prihlasujem svoje dieťa/žiaka na stravovanie v zariadení školského stravovania
Školská jedáleň pri ZŠ, M. Rázusa 1672/3, Zvolen od dňa .....................................................
Meno a priezvisko stravníka: .......................................................................................Trieda:.................
Bydlisko: ...................................................................................................................................................
Meno a priezvisko zákonného zástupcu: ..................................................................................................
Telefónne číslo zákonného zástupcu: .......................................................................................................
IBAN: .......................................................................................................................................................
Spôsob úhrady príspevku na stravovanie:
Príspevok na stravovanie zákonný zástupca žiaka uhrádza vopred, najneskôr do 25. dňa v mesiaci,
formou: bezhotovostný prevod alebo poštová poukážka, platba v hotovosti sa nevykonáva.
V prípade neskorého zaplatenia formou poštovej poukážky, bude stravníkovi poskytnutá strava až od
nasledujúceho dňa po dni, kedy bol ústrižok doručený do ŠJ.
Číslo účtu zariadenia školského stravovania: SK62 0200 0000 3500 0893 7412 BIC: SUBASKX
Variabilný symbol stravníka: 564
Príspevky na stravovanie v ŠJ pri ZŠ:
Finančný príspevok na stravovanie je stanovený vo výške nákladov na nákup potravín v sume určenej
podľa VZN Mesta Zvolen č. 203 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov
v školách a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach nasledovne:
a) za obed pre žiaka vo veku od 6 do 11 rokov
1,21 eura
b) za obed pre žiaka vo veku od 11 do 15 rokov
1,30 eura
h) paušálny mesačný príspevok pre žiaka ZŠ na režijné náklady
3,00 eurá
Podmienky pre prijatie žiaka na stravovanie:
- odovzdanie zápisného lístka a zakúpenie čipovej karty pre nového stravníka
- uhradenie poplatku ( stravné, réžia)

Na základe uvedeného zákonný zástupca žiaka berie na vedomie, že je povinný v prípade neúčasti
svojho dieťaťa na vyučovaní, žiaka zo stravy včas odhlásiť, alebo uhradiť plnú výšku príspevku na
stravovanie, ktorý je uvedený pri jednotlivých kategóriách stravníkov.

V ...........................................

dňa ...........................................

.........................................................................
podpis zákonného zástupcu žiaka

Poznámka:
Školy alebo školské zariadenia majú právo získavať a spracúvať osobné údaje o deťoch a žiakoch v rozsahu
1. meno a priezvisko, 2. dátum a miesto narodenia, 3. bydlisko, 4. rodné číslo, 5. štátna príslušnosť, 6.
národnosť, 7. fyzického zdravia a duševného zdravia, 8. mentálnej úrovne vrátane výsledkov pedagogickopsychologickej a špeciálno–pedagogickej diagnostiky, b) o identifikácii zákonných zástupcov dieťaťa alebo
žiaka (meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko, kontakt) podľa § 11 zákona č. 245/2008 Z.
z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o ochrane osobných
údajov.

Informácie pre rodičov.
Príspevky na stravovanie v ŠJ pri ZŠ:
Finančný príspevok na stravovanie je stanovený vo výške nákladov na nákup potravín v sume určenej
podľa VZN Mesta Zvolen č. 203 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov
v školách a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach nasledovne:
a) za obed pre žiaka vo veku od 6 do 11 rokov
1,21 eura
b) za obed pre žiaka vo veku od 11 do 15 rokov
1,30 eura
h) paušálny mesačný príspevok pre žiaka ZŠ na režijné náklady 3,00 eurá
Spôsob úhrady príspevku na stravovanie:
Príspevok na stravovanie zákonný zástupca žiaka uhrádza vopred, najneskôr do 25. dňa v mesiaci,
formou: bezhotovostný prevod alebo poštová poukážka, platba v hotovosti sa nevykonáva.
V prípade úhrady poštovou poukážkou je potrebné si ju osobne prevziať v kancelárii ŠJ. Ak stravník
neuhradí poštovú poukážku v termíne, bude mu strava poskytnutá až od nasledujúceho dňa po dni,
kedy kontrolný ústrižok doručí do ŠJ.
V prípade neprítomnosti žiaka na vyučovaní, v prvý deň choroby, môže zákonný zástupca odobrať
obed do čistých nádob, v určenom čase výdaja stravy do obedárov od 11,00 do 13,50 hod., nasledujúce
dni musí byť žiak zo stravy odhlásený.
Podľa vyhlášky č. 330/2009 § 2 písm. a) zariadenie školského stravovania zabezpečuje zdravú výživu
detí a žiakov v čase ich pobytu v školách alebo školských zariadeniach.
Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.
Odber stravy sa eviduje na základe čipovej karty, ktorý si stravník zakúpi v kancelárii vedúcej školskej
jedálne, cena čipovej karty je 3,32 €. Pri odbere stravy je stravník povinný preukazovať sa čipovou
kartou, bez čipovej karty stravníkovi nebude poskytnutá strava, je povinný si prevziať náhradný lístok
v jedálni pri notebooku..
Prihlásiť sa na stravovanie alebo odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 8,00 hod.
Možnosti odhlasovania zo stravovania:
- telefonicky alebo sms na tel. č. 045/5360132, 0911794324
- on-line na web: jedalen6zs@centrum.sk, odhlasovací terminál v ŠJ, osobne v kancelárii ŠJ
Podmienky pre prijatie žiaka na stravovanie:
- odovzdanie zápisného lístka a zakúpenie čipovej karty pre nového stravníka
- uhradenie poplatku ( stravné, réžia)
Údaje pre úhradu:
Číslo účtu zariadenia školského stravovania: SK62 0200 0000 3500 0893 7412 BIC: SUBASKX
Variabilný symbol stravníka: 564
Poznámka: meno a priezvisko žiaka, trieda
Platba - trvalý príkaz (august-máj)
Stravný poplatok

(priemer za 20 dní)

Réžijný poplatok

3,00 € / mesiac

1.stupeň

2.stupeň

24,20 €

26,00 €

3,00 €

3,00 €

27,20 €
29,00 €
spolu
Uvedený poplatok je potrebné uhrádzať pravidelne v určenom termíne.
Vyúčtovanie za stravu - preplatok, Vám bude na požiadanie vrátený na účet,
z ktorého realizujete úhradu.

