Školská jedáleň pri Materskej škole , Nová 2912/2, 962 21 Lieskovec

Zápisný lístok stravníka pre bežné stravovanie
počas školskej dochádzky do materskej a základnej školy
v súlade s § 9 ods. 1 písm. e) vyhlášky č. 330/2009 Z. z. o zriadení školského
stravovania
Záväzne prihlasujem na stravovanie môjho syna /dcéru v školskej jedálni pri MŠ Lieskovec
od ............................
Meno a priezvisko dieťaťa/žiaka:.....................................................................trieda...............
Názov školského zariadenia: * MATERSKÁ ŠKOLA * ZÁKLADNÁ ŠKOLA (nehodiace sa preškrtnúť)
Adresa bydliska: ...........................................................................................................................
Meno a priezvisko zákonného zástupcu:......................................................................................
Tel. kontakt:.................................................................
Číslo účtu......................................................................

Súhlas zákonného zástupcu so spracúvaním osobných údajov
Svojím podpisom v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov udeľujem súhlas so
spracúvaním osobných údajov dieťaťa/žiaka, ktorého som zákonným zástupcom, prevádzkovateľovi ŠJ pri MŠ, Nová
2912/2, 962 21 Lieskovec, pre účel poskytnutia stravovania v rozsahu: číslo účtu zákonného zástupcu dieťaťa/
žiaka, po dobu prijatia do zariadenia školského stravovania. Som si vedomý/á, že tento súhlas môžem kedykoľvek
odvolať.
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

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

..................................................................................
Podpis zákonného zástupcu dieťaťa/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 pedagogicko-psychologickej 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.

Školská jedáleň pri Materskej škole , Nová 2912/2, 962 21 Lieskovec

Príloha k zápisnému lístku stravníka pre zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka

Podmienky organizácie režimu stravovania v školskom zariadení a podmienky úhrady nákladov na
stravovanie:
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Desiata

Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie a podmienky úhrady sú určené Všeobecne záväzným
nariadením obce Lieskovec číslo 2/2019 v súlade s finančnými pásmami vydanými Ministerstvom školstva,
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
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Zákonný zástupca dieťaťa /žiaka berie na vedomie podmienky organizácie režimu stravovania v školskom zariadení
a podmienky úhrady nákladov na stravovanie:
✓ Príspevok na stravovanie zákonný zástupca dieťaťa/žiaka uhradí vopred, najneskôr do 15. dňa v mesiaci
✓ Dieťa, ktoré má nárok na dotáciu k stravovacím návykom, mu prináleží dotácia iba v prípade, ak sa zúčastní výchovnovzdelávacieho procesu v škole a odoberie prihlásený obed.
✓ V prípade akejkoľvek neprítomnosti (aj ochorenia) dieťaťa/žiaka na výchovno-vzdelávacom procese v škole, alebo v
škôlke je povinnosťou zákonného zástupcu odhlásiť dieťa aj z obeda v stanovenom čase – deň vopred,
v odôvodnených prípadoch do 08,00 hod. ráno v deň odhlásenia. Odhlásenie je možné na tel. čísle Školskej jedálne
045/5370254 – pre MŠ aj ZŠ
✓ Za včas neodhlásenú stravu sa dotácia k stravovacím návykom neposkytuje, zákonný zástupca je povinný uhradiť
príspevok na nákup potravín MŠ – 1,54 € / deň, ZŠ – 1,21 € / obed .
✓ Číslo účtu Školskej jedálne : SK75 0200 0000 3500 3283 0412 VS: 553 , správa pre prijímateľa : meno a priezvisko
stravníka
✓ Zálohové platby : suma stravného
MŠ – 1,54 € / deň t. j. 30,80 € / mesiac / bez nároku na dotáciu
MŠ – hmotná núdza a ŽM 0,24 € / deň t .j 4,80 € / mesiac - s dotáciou 1,30 € / deň
MŠ – predškolák / bez daňového bonusu/ 0,24 € / deň t.j. 4,80 € / mesiac - s dotáciou 1,30 € / deň
ZŠ – HN, ŽM, bez daňového bonusu – bez doplatku s dotáciou 1,30 € / deň
ZŠ – ostatní žiaci 1,21 €/ deň / t. j. 24,20 € / bez nároku na dotáciu
✓

✓

Ak dieťa neodobralo stravu z dôvodu, že zariadenie školského stravovania nespĺňa podmienky na prípravu diétneho
stravovania, u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie, poskytnutú
dotáciu na stravu , ale len stravníkom, ktorý majú nárok na poskytnutie štátnej dotácie. Zriaďovateľ vyplatí rodičovi
dieťaťa alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu na základe žiadosti a priložených
potrebných dokladov štátnu dotáciu vo výške 1,30 € / deň len, ak sa dieťa zúčastní na výchovnovzdelávacom procese
v MŠ a ZŠ. / Diétne stravovanie sa poskytuje na základe lekárskeho potvrdenia vystaveného lekárom – špecialistom, ako
je napr. gastroenterológ, diabetológ, imunológ a pod.. /
Povinnosť každého zákonného zástupcu pri prihlásení dieťaťa na stravovanie v školskej jedálni vypísať zápisný
lístok

Mgr. Kováčová Marcela – vedúca ŠJ
Podpis, pečiatka

