ZÁPISNÝ LÍSTOK stravníka v MŠ
Záväzne prihlasujem svoje dieťa na stravovanie v zariadení školského stravovania pri ZŠ s MŠ
sv. Gorazda, Dlhá 78, Nitra (ďalej len ŠJ) od dňa................na šk. rok 2021 / 2022
Meno a priezvisko stravníka/dieťaťa.......................................................................................................
Bydlisko........................:.........................................................................................................................
Meno a priezvisko zákonného zástupcu (otca, matky):..........................................................................
Číslo telefónu:........................................................................................................................................
Spôsob úhrady príspevku na stravovanie:
Príspevok na stravovanie vo výške 34,84 eur zákonný zástupca dieťaťa/žiaka uhrádza vopred
formou trvalého príkazu alebo internetbanking, najneskôr do 20. dňa v mesiaci.
Číslo účtu:
SK07 5600 0000 0008 5458 8004
Konštantný symbol: 0379

Poznámka:

meno, priezvisko a trieda žiaka

Číslo účtu v tvare IBAN, z ktorého sa bude realizovať príspevok na stravovanie a na ktorý bude
vrátený preplatok príspevku na stravovanie zákonnému zástupcovi dieťaťa.
IBAN RODIČA:
PRÍSPEVKY NA STRAVOVANIE V ŠJ
Stravník – dieťa v ZŠ – 1.stupeň:
desiata:
obed:

0,38 €
0,90 €

1,54 € x 21 dní = 32,34 + 2,50 eur réžia = 34,84

olovrant: 0,26 €
Suma 32,34€ sú priame náklady na nákup potravín a réžia sú režijné náklady ako el. energia, plyn, voda, kúrenie a materiálno-technické
vybavenie školskej kuchyne (podľa platného VZN Mesta Nitry).



Prihlásiť alebo odhlásiť sa stravu je potrebné v pondelok do 7.00 h ráno, v ostatné dni
najneskôr do 14.00 hod. v predchádzajúci pracovný deň.

Z dôvodu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské stravovanie (napr. Zásady správnej výrobnej praxe HACCP a pod.) nie je možné odhlásiť stravu ráno v daný stravovací deň (okrem pondelka).



V prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu odobrať v čase od 11.30 - 12.00
hod, stravník uhrádza plnú výšku príspevku na stravovanie, ktorý je uvedený vyššie.
Ďalšie dni neprítomnosti dieťaťa na výchovnovzdelávacom procese v materskej škole je
potrebné dieťa zo stravovania včas odhlásiť.
Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje. ZA
ODHLÁSENIE DIEŤAŤA JE ZODPOVEDNÝ RODIČ.

Možnosti odhlasovania zo stravovania:
 telefonicky na tel. č.: +421 901 909 038
 elektronicky cez internet: www.strava.cz (alebo aplikáciu v mobile)
 osobne v ŠJ

SÚHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU DIEŤAŤA
Svojím podpisom udeľujem súhlas prevádzkovateľovi ŠJ pri ZŠ s MŠ vrátane informačného
systému 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 kontakt a číslo účtu
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 Nitre dňa .....................

.......................................................
podpis zákonného zástupcu dieťaťa

