PRIHLÁŠKA NA STRAVOVANIE .... školský rok

2017/ 2018
Záväzne prihlasujem svoje dieťa/žiaka na stravovanie v školskej jedálni ZŠ,
ul. J. Švermu 6, 071 01 Michalovce. Svojím podpisom súhlasím s uvedenými
podmienkami stravovania.
trieda ..................
Meno a priezvisko žiaka:...............................................................................................
Bydlisko žiaka / potrebné na poštovú poukážku /..........................................................
Meno a priezvisko matky / zákonného zástupcu /...................................................
......................................................Číslo telefónu:...................................................
Meno a priezvisko otca / zákonného zástupcu /......................................................
......................................................číslo telefónu : ..................................................

Spôsob úhrady
Poštovou poukážkou - ........................................ napíšte áno / nie
Trvalým príkazom - ............................napíšte áno / nie
Na vrátenie preplatku je potrebné číslo Vášho účtu.
Meno majiteľa účtu..................................................................................................................
číslo účtu.....................................................................................................................................

Trvalý príkaz zadať po prvom „šeku“ na ktorom sú potrebné údaje.
Platba za stravné sa uhrádza mesačne vopred – VZN mesta Michalovce
Stravník dostane pošt.poukážku 15.deň v mesiaci na nasledujúci mesiac, musí ju
uhradiť do konca mesiaca, napr. 30.9.2017 .Žiak musí mať stravu vyplatenú 1.dňa
napr. 1.10.2017. Obed je zaplatený pripísaním sumy na účet stravníka v ŠJ.

Denný poplatok za odobraté jedlo - nákup potravín + réžijné náklady
Žiaci ZŠ:
Obed.I. stupeň........
Obed.II. stupeň.......

1,01 €+ 0,10
1,09 €+ 0,10

Dospelí stravníci:
Obed....... 1,09 € +príspevok zamestnávateľ

Odhlásiť aj prihlásiť na stravu je potrebné:
deň dopredu/ t.j.24 hod vopred/ ráno do 7,00 hod
/napr. 3 septembra ráno do 7,00hod na 4.septembra /
na záznamník - fax telefónne číslo 64 338 52
alebo poslať E-mail na jedalenjs@pobox.sk,
alebo priamo pomocou čipovej karty na www.zssvermumi.edupage.org v položke jedáleňinternet

Zákonný zástupca žiaka svoje dieťa odhlasuje pri chorobe, odchode zo školy
a pod.
Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada
neposkytuje.
V prvý deň PN – je možné si neodhlásenú stravu- obed vybrať do obedára .
V..........................................

Podpis rodiča

OZNAM o podmienkach stravovania
 PRIHLÁŠKA na stravovanie obsahuje základné podmienky stravovania v ŠJ
a zaväzuje rodiča k dodržiavaniu uvedených podmienok
 pri platbe stravného odporúčame zaviesť trvalý príkaz na žiaka v sume 25,- €
mesačne k 15.dňu mesiaca –vyúčtovanie poplatkov v mesiaci júl - august, vrátenie na
účet platiteľa
 žiakov zo stravy v prípade školských akcií vyhlasuje organizujúci učiteľ
 obed sa vydáva po zaregistrovaní čipom/kartou
 v prípade nezaplatenia stravného- číp signalizuje nedoplatok a stravník obed
nedostane
 obedy sa vydávajú podľa harmonogramu vypracovaného na základe rozvrhu hodín
 mliečny program realizujeme automatom RAJO - info dole
 školské ovocie podľa pokynov dodávateľa
 žiaci poberajúci dávku v hmotnej núdzi majú zľavu na stravnom až po zaslaní
schváleného zoznamu na daný mesiac z odboru školstva a športu MsÚ Michalovce

V prípade záujmu o stravovanie v našej ŠJ odporúčame zaviesť trvalý príkaz
v sume 25,-€ mesačne, už od dnešného dňa 23.8.2017
bankové spojenie: Prima Banka Michalovce, skrátená podoba účtu 425 616 6002 / 5600
do poznámky uviesť VS z predchádzajúcej platby / číslo stravníka/, alebo meno a priezvisko
žiaka.

